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Acta n.º 5/2008 
 

 

Aos quatro dias do mês de Março do ano de dois mil e oito, no Salão Nobre 

do Edifício-Sede do Município, sito no Largo da República desta cidade, reuniu 

ordinariamente a Câmara Municipal de Leiria, tendo estado presentes a Senhora 

Presidente, Dr.ª Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa e os Senhores 

Vereadores Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço, Eng.º Fernando Brites Carvalho, 

Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, Eng.º Carlos Manuel Lopes Ferreira 

Martins, Dr. Raul Miguel Castro, Dr. António Manuel de Faria Ferreira e a Dr.ª 

Lucinda Gaspar Antunes Caleira. 

A Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos Santos 

esteve ausente por motivos de férias. 

Estiveram presentes, por parte do Departamento de Operações Urbanísticas, 

o Eng.º António Costa, Director de Departamento, e o Arq.º Raposo Pires, Chefe de 

Divisão de Loteamentos, para prestação de esclarecimentos sobre os processos, 

respectivamente, de obras particulares e de loteamentos. 

A reunião foi secretariada e a acta redigida por Paula Sofia Sequeira, Chefe 

da Divisão Administrativa. 
 

 

 Abertura oficial da reunião  

Às catorze horas e cinquenta minutos a Presidente deu início à reunião, com 

a seguinte Ordem de Trabalhos:  

Ponto um 
1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1348/91 - CERCILEI - Cooperativa de 

Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria, C.R.L. 

1.1.2. Processo de obras particulares n.º 766/02 - Daniela Carreira 

1.1.3. Processo de obras particulares n.º 407/05 - ROLÂNDIA - Construções e 

Investimentos, Lda. 

1.1.4. Processo de obras particulares n.º 780/05 - Álvaro Vitorino Pereira da Costa 
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1.1.5. Processo de obras particulares n.º 925/05 - Fernando Coelho Rodrigues 

Pedrosa 

1.1.6. Processo de obras particulares n.º 498/06 - Filipe Ferreira de Sousa 

1.1.7. Processo de obras particulares n.º 116/07 – Sandra Gomes Oliveira 

1.1.8. Processo de obras particulares n.º 123/07 - LINHA D'ALMA - Serviços de 

Estética, Lda. 

1.1.9. Processo de obras particulares n.º 133/07 - GASMENFIL - Construção e 

Obras Públicas, Lda. 

1.1.10. Processo de obras particulares n.º 818/07 - José Antunes dos Santos 

1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1187/07 - Fernando Manuel Caçapo de 

Santana Rego (e Outra) 

1.1.12. Processo de obras particulares n.º 3/08 – Jorge Fonseca Moteiro 

1.1.13. Processo de obras particulares n.º 17/08 – Manuel Fernandes 
1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 30/07 - SOALUMÍNIO - 

Anodização e Comércio de Alumínio, Lda. 

1.3. Análise do processo de vistoria n.º 3/08 - António Carlos Ferreira Brusco de 

Oliveira 

1.4. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 9/07 – ABC - 

Abastecedora de Combustíveis, Lda. 

1.5. Análise do processo de loteamento n.º 2/05 - Filipe Manuel Pereira Carreira 
1.6. Análise do processo de obras de urbanização n.º 1/07 - Maria da Luz 

Feijoeiro (e Outros) 

Ponto dois 
2.1. Processo n.º T – 86/2004. Empreitada de «Construção de novo edifício e 

arranjos exteriores na Escola do 1.º CEB de Touria – Pousos». Aprovação de 

minuta de contrato de trabalhos a mais 

2.2. Processo n.º T – 55/2005. Empreitada de «Construção de habitação social em 

Barosa». Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais 

2.3. Processo n.º T – 113/2006. Empreitada de «Reconstrução dos edifícios do ex-

Ral 4 na Cerca do Castelo de Leiria para instalação do Museu de Imagem em 

Movimento - M|i|mo». Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais 

Ponto três 
3.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês de 

Fevereiro de 2008 

3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 

3.2.2. Pagamento da quota anual de 2008 à ADAE - Associação Desenvolvimento 

da Alta Estremadura 
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3.2.3. Doação de diverso equipamento 

3.2.4. Resumos de tesouraria 

Ponto quatro 
4.1. Direito de preferência na alienação do imóvel sito na Rua Alfredo Keil n.º 3 e 

Travessa do Viana n.º 8 e n.º 10 

4.2. Pagamento de factura ao Instituto Superior Técnico - IST/ ICIST 

Ponto cinco 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
5.1.1. Licença de condução de veículo agrícola. Anulação de guia de recebimento 

(Ent. 727/07) 

5.1.2. Anulação de vários documentos de receita emitidos nos anos de 2005, 2006 e 

2007. Rectificação 

5.1.3. Publicidade. Anulação de guia de recebimento ( Entfe. 1319/08) 

5.1.4. Publicidade (intenção de remoção) 

5.1.5. Licença especial de ruído (Ent. 4185/08) 

5.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 2097/08) 

5.1.7. Alargamento de horário de funcionamento (Ent. 4296/08) 

5.1.8. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent. 

3820/08) 

5.1.9. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho (Ent. 

3242/08) 

5.1.10. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Revogação da autorização para 

exercício da actividade e desocupação do lugar de terrado n.º 45 

5.1.11. Apoio à Freguesia de Colmeias no âmbito do incêndio de 2007 

5.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Ambiente 
e Serviços Urbanos 

5.2.1. Atribuição de subsídio à Organização não Governamental Ambiental - Oikos – 

Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria  

5.2.2. Apresentação das propostas de acções de educação e sensibilização 

ambiental, auto-financiadas e de inscrição gratuita, a realizar pela Vertigem – 

Associação para a Promoção do Património no Centro de Interpretação Ambiental 

de Leiria 

Ponto seis 
6.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa 
6.1.1. Bolsas de Estudo. Ensino Superior 

6.1.2. Bolsas de Estudo. ISLA 

6.1.3. Programa Eco-Escolas. Parceria 
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6.1.4. Programa de Apoio a Projectos de Intercâmbio Escolar 

6.1.5. Projecto «Os Malmequeres». Apoio à Instituição «Os Malmequeres», Centro 

de Ocupação Permanente de Leiria 

6.1.6. Projecto «Quero Viver em Segurança». Apoio à Escola Secundária Afonso 

Lopes Vieira 

6.1.7. Festival de Teatro Juvenil. XIV Edição 

6.1.8. Ludoteca Afonso Lopes Vieira. Acordo de Colaboração - OSPCML 

6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Programa de desenvolvimento de competências parentais «O Tesouro da 

Famílias» 

6.2.2. Comparticipação financeira à AMITEI 

Ponto sete 
7.1. Análise do processo relacionado com a Área da Cultura 
7.1.1. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 

7.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão do Desporto 
e Juventude  
7.2.1. Apoio para a Realização do 5.º Concurso de Pesca Desportiva Terra/Mar. 

Associação Nacional dos Coxos 

7.2.2. Apoio para a Realização do «18.º Grande Prémio de Atletismo da Bajouca». 

Grupo Alegre e Unido 

7.2.3. Abril Juvenil e Novos Criadores. Apoios 

Ponto oito 
Alterações ao trânsito na Rua das Olarias. Ratificação do despacho 

Ponto nove 
Alterações ao regime jurídico da urbanização e edificação 

*** 

A Câmara analisou ainda os seguintes assuntos não incluídos na ordem do dia: 

Ponto um 
Alteração do Apoio para a Realização de Eventos no Complexo Municipal de 

Piscinas de Leiria. Associação de Solidariedade Académico de Leiria (Aprovado em 

reunião de Câmara de 22 de Janeiro de 2008) 

 

 

 Período de antes da ordem do dia  

 

Intervenção do Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins 

 

CMLeiria/Acta n.º 5, de 2008.03.04 
Im-DA-15-09_A00 
 



359(5) 

I - O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins questionou o que se estava a fazer na 

rotunda do Largo Alexandre Herculano, tendo sido respondido pela Senhora 

Vereadora Dra. Neusa Magalhães que se estava a executar uma intervenção dos 

Espaços Verdes, na sequência da qual a rotunda iria transformar-se num jardim, 

com relva e flores. 

A Senhora Presidente explicou que se esperara pelo momento certo para 

se poder realizar aquela intervenção e que o projecto fora da autoria do Município. 

O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins manifestou a sua satisfação, 

relembrando que já tinha solicitado em anteriores reuniões do executivo, 

nomeadamente com a apresentação de uma proposta, na reunião de 2 de 

Dezembro de 2005, a alteração da rotunda fazendo-se desaparecer o seu inestético 

arranjo com paralelos. 

  

II – O Senhor Vereador Eng.º Carlos Martins referiu-se a uma entrevista dada pelo 

Dr. Vítor Lourenço, que na sua opinião não era abonatória nem para Leiria, nem 

para quem se envolve em questões relacionadas com a causa pública. 

A Senhora Presidente comentou que, em termos comparativos, a 

intervenção do Dr. Vítor Lourenço era muito boa. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira 
 

A Senhora Vereadora Dra. Lucinda Caleira perguntou porque não há equipamento 

mais tradicional no parque infantil do Jardim Tenente-Coronel Jaime Filipe da 

Fonseca, visto que as mães continuam a reclamar dos equipamentos presentes no 

referido parque. 

A Senhora Presidente respondeu que já existia um baloiço e um escorrega 

e que existiam muitas crianças a brincarem no parque. 

 

Intervenção do Senhor Vereador Dr. Raul Castro 
 

I - O Senhor Vereador Dr. Raul Castro observou que na Rua Nossa Senhora do 

Amparo, em Marrazes, não há continuidade nos passeios, tendo questionado, de 

seguida, qual a possibilidade de os concluir, até para segurança dos cidadãos. 

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que a Câmara 

tenciona negociar uma parcela de terreno que permitirá fazer uma ligação à zona da 

Nova Leiria, estando, também, a Freguesia dos Marrazes envolvida neste processo. 

Mais alertou para a dificuldade em construir os citados passeios até aquela ligação 

estar terminada. 
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II – O Senhor Vereador Dr. Raul Castro, na sequência da intervenção da munícipe 

Paula Santos, quis saber do andamento do processo relacionado com a casa da 

Barreira, visto que aquela munícipe tinha feito acusações, as quais deverão ser 

objecto de análise, contra os serviços camarários, que deveria provar.  

O Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho explicou que a Câmara iria 

desconsiderar a afirmação segundo a qual os Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento teriam executado a ligação a um Domingo, por carecer de elementos 

comprovativos. 

A Senhora Presidente informou que os SMAS, quando passaram o 

saneamento, fizeram logo os ramais. Contudo, disse ainda, que a Senhora 

Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves saberia explicar melhor o ponto da situação, 

devendo, pois, aguardar-se pelo seu retorno de férias. 

 

Intervenção da Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães 
 

I – A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães deu conhecimento de uma 

intervenção realizada numa habitação social em péssimas condições, situada no 

lugar de Loureira, na freguesia de Santa Catarina da Serra, e habitada por um 

deficiente, como sendo uma boa prática e um exemplo a seguir. 

Mais informou que se estava a fazer um levantamento de todas as obras e 

intervenções em habitações de cariz social que tiveram o apoio da Câmara através 

das Conferências de S. Vicente de Paulo. 

 

II – A Senhora Vereadora Dra. Neusa Magalhães também deu conhecimento da 

primeira mostra de Banda Desenhada a realizar em Leiria nos dias 14, 15 e 16 de 

Março, no Centro Histórico da cidade, na área comercial. Mais informou ser uma 

parceria entre a ECO, uma Associação Cultural de Leiria e a UAC, contando com a 

participação de 5 livrarias de Leiria, através da venda de livros de Banda Desenhada 

– na Praça Rodrigues Lobo – e de diversas exposições – em vários locais culturais 

da cidade, nomeadamente, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira e no Banco 

de Portugal. Deixou o convite a toda a Câmara para visitarem esses espaços. 

 
 

 Ordem do dia  

 

 

Ponto um 
 D e p a r t a m e n t o  d e  O p e r a ç õ e s  U r b a n í s t i c a s  
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1.1. Análise dos seguintes processos de obras particulares 
1.1.1. Processo de obras particulares n.º 1348/91 - CERCILEI - Cooperativa de 
Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Leiria, C.R.L. 
DLB N.º 0267/08 | De CERCILEI - COOPERATIVA DE ENSINO E REABILITAÇÃO 

DE CIDADÃOS INADAPTADOS DE LEIRIA, C.R.L., com sede social na Estrada das 

Moitas Altas, n.º 279, Pinheiros, freguesia de Marrazes, Cidade de Leiria, referente 

ao projecto de arquitectura para alteração de edifício de equipamento social e 

construção de coberto metálico para automóveis em Pinheiros, freguesia de 

Marrazes, cidade de Leiria. 

O pedido encontra-se instruído com pareceres favoráveis da Autoridade de 

Saúde e da Autoridade Nacional de Protecção Civil. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/26, constante 

do respectivo processo (folha 877), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o 

licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto 

no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 

do artigo 78.º da referida disposição legal; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da 

Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do 

RMOUCL; 

6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da 

obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará de obras, os seguintes elementos: 
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9.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio 

www.cm-leiria.pt.; 

9.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de 

Setembro; 

9.3. auto de implantação, assinado pelo director técnico da obra; 

9.4. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

9.5. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente 

nos termos da lei, no caso de pessoa singular, e certidão do registo comercial 

e cartão de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva ); 

9.6. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

9.7. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria 

n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 

9.8. plano de segurança e saúde. 

9.9. livro de obra, com menção do termo de abertura. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.2. Processo de obras particulares n.º 766/02 - Daniela Carreira 
DLB N.º 0268/08 | De DANIELA CARREIRA, com endereço postal na Av. 

Combatentes da Grande Guerra, Centro Comercial D. Dinis, 8.º piso, sala 807, 

freguesia e cidade de Leiria, referente ao aditamento ao projecto de arquitectura 

para alteração e ampliação do edifício de habitação colectiva e comércio em 

construção na Rua de Santo António, freguesia e cidade de Leiria. 

Por deliberação tomada em reunião de 2006/12/21, foi aprovado o projecto 

de arquitectura para alteração e ampliação do edifício supra mencionado, com 

ampliação da respectiva cave, sendo que o aditamento apresentado visa 

essencialmente a legalização de uma varanda e pequenos ajustes nos alçados.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/26, constante 

do respectivo processo (folha 734), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura e autorizar o 

licenciamento da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 
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1.º respeitar o projecto e obedecer a todas as disposições legais e regulamentares 

aplicáveis; 

2.º colocar no local da obra placa identificativa dos técnicos responsáveis pela 

elaboração do projecto de arquitectura e pela direcção da mesma, conforme previsto 

no artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 177/01, de 4 de Junho; 

3.º colocar aviso de publicidade no local da obra, de acordo com o previsto no n.º 1 

do artigo 78.º da referida disposição legal; 

4.º requerer ocupação de via pública, se isso se vier a verificar, nos termos do 

disposto no artigo 98.º do Regulamento Municipal de Operações Urbanísticas da 

Câmara Municipal de Leiria, abaixo designado por RMOUCL; 

5.º construir tapumes de resguardo, nos termos do previsto no artigo 91.º do 

RMOUCL; 

6.º após a conclusão da obra, e no prazo de 10 dias, proceder à desocupação do 

espaço público, ao levantamento do estaleiro, se o houver, e à limpeza do local da 

obra, de acordo com o previsto no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 555/99, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e no artigo 120.º do RMOUCL; 

7.º requerer autorização de utilização, nos termos do artigo 63.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, e do artigo 46.º do RMOUCL; 

8.º ficar sujeito às prescrições do Código Civil; 

9.º apresentar, para efeitos de emissão do alvará de obras, os seguintes elementos: 

9.1. requerimento (em duplicado) a solicitar a emissão do alvará, conforme modelo 

disponível no Sector de Apoio ao Cidadão desta Câmara e na Internet no sítio 

www.cm-leiria.pt.; 

9.2. termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável pela direcção da 

obra, elaborado de acordo com o Anexo da Portaria n.º 1105/01, de 18 de 

Setembro; 

9.3. auto de implantação assinado pelo director técnico da obra; 

9.4. declaração do empreiteiro relativa à adjudicação da obra por parte do titular da 

operação urbanística; 

9.5. fotocópia do documento de identificação pessoal do empreiteiro (bilhete de 

identidade, passaporte, autorização de residência ou documento equivalente 

nos termos da lei, no caso de pessoa singular, e certidão do registo comercial 

e cartão de identificação de pessoa colectiva, no caso de pessoa colectiva ); 

9.6. alvará de classificação em empreiteiro (original e fotocópia), conforme disposto 

no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 12/04, de 9 de Janeiro; 

9.7. apólice de seguro a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 1.º da Portaria 

n.º 1105/01 (seguro de acidentes de trabalho), acompanhado do recibo válido 

comprovativo do respectivo pagamento; 
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9.8. livro de obra, com menção do termo de abertura; 

9.9. estimativa de custo da obra. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.3. Processo de obras particulares n.º 407/05 - ROLÂNDIA - Construções e 
Investimentos, Lda. 
DLB N.º 0269/08 | De ROLÂNDIA - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS, LDA., 

com sede social em Casal da Quinta, freguesia e concelho de Batalha, referente ao 

pedido de vistoria para efeitos de avaliação das condições de habitabilidade do 

prédio situado na Rua Miguel Bombarda (Entradas A e B - n.ºs 3 e 11), freguesia e 

cidade de Leiria. 

Na sequência da vistoria efectuada ao prédio supra mencionado para efeitos 

de avaliação das condições de habitabilidade, verificou-se a existência de várias 

anomalias, descritas no auto de vistoria n.º 26/08, constante do respectivo processo 

(folha 792), tendo-se concluído que o edifício não apresenta condições de 

segurança e salubridade e coloca em causa a segurança das pessoas que circulam 

na via pública, sendo que a execução de medidas que suprimam as deficiências 

apontadas não permite a utilização da edificação enquanto as mesmas estiverem a 

decorrer. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto da 

vistoria efectuada em 2008/02/01 e a informação prestada pela Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 

2008/02/25, constantes do respectivo processo (folhas 792 e 793), deliberou por 
unanimidade o seguinte: 

1.º ratificar o despacho proferido pela Senhora Vereadora Eng.ª Isabel Gonçalves 

em 2008/01/09, o qual ordenou a realização da vistoria ao edifício acima referido, 

face ao disposto no n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro; 

2.º notificar a proprietária do imóvel, nos termos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 

89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada 

pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, para no prazo de quinze dias: 

2.1. estabilizar o edifício; 

2.2. proceder à execução dos trabalhos necessários à correcção de todas as 

anomalias apontadas no Auto de Vistoria n.º 26/08, cujo conteúdo deverá ser 

transmitido à dona do edifício; 

2.3. proceder à retirada de todos os materiais em risco de queda para a via pública; 

2.4. criar um perímetro de segurança no sentido de assegurar a protecção dos 

transeuntes dos arruamentos confinantes; 
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3.º dispensar a audiência prévia da interessada, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 

de Janeiro), por se considerar urgente a decisão tomada, uma vez que as 

deficiências apontadas colocam em causa a salvaguarda da segurança pública. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.4. Processo de obras particulares n.º 780/05 - Álvaro Vitorino Pereira da 
Costa 
DLB N.º 0270/08 | De ÁLVARO VITORINO PEREIRA DA COSTA, residente na Rua 

25 de Abril, lote 10, 2.º direito, freguesia e cidade de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para alteração e ampliação de edifício de equipamento social 

(anteriormente licenciado para creche e pré-escolar), com inclusão da valência de 

ATL, construção de piscina e zonas de balneário de apoio (legalização) na Rua 

Bombeiros Voluntários de Leiria, Outeiros, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria. 

O pedido mereceu pareceres favoráveis do Centro Distrital de Segurança 

Social, da Autoridade de Saúde, da Direcção Regional de Educação do Centro, da 

Autoridade Nacional de Protecção Civil e do Instituto do Desporto de Portugal. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/27, constante 

do respectivo processo (folha 222), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, 

deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º cumprir com os condicionalismos indicados nos pareceres da Autoridade de 

Saúde e do Instituto do Desporto de Portugal, cujas cópias deverão ser remetidas 

ao requerente (folhas 44, 220 e 194), bem como com o referido pelo Centro Distrital 

de Segurança Social (cujo conteúdo já é do seu conhecimento), nomeadamente no 

que se refere ao número de utilizadores; 

2.º regularizar os restantes aspectos referentes ao licenciamento dos muros, que se 

encontram a decorrer em sede do processo n.º 1003/04; 

3.º apresentar, no prazo de seis meses, os respectivos projectos de especialidade, 

nomeadamente, projecto de segurança contra incêndios, face ao parecer emitido 

pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, cuja cópia deverá ser enviada ao titular 

do processo (folha 219). 

Mais deliberou transmitir ao requerente o conteúdo do parecer emitido pela 

Direcção Regional de Educação do Centro (folha 65). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.5. Processo de obras particulares n.º 925/05 - Fernando Coelho Rodrigues 
Pedrosa 
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DLB N.º 0271/08 | De FERNANDO COELHO RODRIGUES PEDROSA, residente na 

Rua dos Olivais, n.º 102, Pinheiros, freguesia de Marrazes, cidade de Leiria, 

referente ao projecto de arquitectura para legalização de edifício destinado a 

arrumos e garagem no local acima referido, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento 

de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se 

que: 

1.º a área da parcela indicada no projecto de arquitectura (1596 m2) não 

corresponde com o valor constante da certidão da Conservatória do Registo Predial 

(4790 m2); 

2.º o projecto não prevê parede guarda-fogo, de modo a dar cumprimento do 

disposto no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro; 

3.º o corte apresentado não abrange a totalidade da parcela, devendo indicar os 

limites da mesma, o perfil natural do terreno, bem como o perfil da propriedade 

confinante; 

4.º os alçados deverão indicar as cores e os materiais dos elementos que 

constituem as fachadas e a cobertura; 

5.º o pedido não é esclarecedor quanto ao muro de suporte de terra no lado Sul. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a 

proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.6. Processo de obras particulares n.º 498/06 - Filipe Ferreira de Sousa 
DLB N.º 0272/08 | De FILIPE FERREIRA DE SOUSA, residente na Rua da 

Belavista, Lote 30, Urbanização Casais de S. Romão, freguesia de Pousos, cidade 

de Leiria, referente ao aditamento apresentado em fase de audiência prévia quanto 
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aos motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de 

arquitectura para construção de edifício, destinado a habitação colectiva e comércio, 

e anexo na Rua do Fundador D. Álvaro Abranches e Noronha, freguesia de 

Parceiros, cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Média Densidade. 

A nova solução contempla a demolição do edificado existente e a construção 

de um edifício de habitação unifamiliar, anexo e muros. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que se encontram 

ultrapassados os motivos que estiveram na origem da proposta de indeferimento 

tomada em reunião de 2006/11/23 e concordando com a informação prestada pelo 

Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, constante do respectivo 

processo (folhas 140 e 141), face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de 

Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação 

urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada a: 

1.1. execução do passeio e alargamento do arruamento no lado Norte, devendo 

para o efeito medir-se 6,00 m ao eixo da via, sendo que o passeio deverá possuir 

1,50 m de largura; 

1.2. alargamento do caminho no lado Nascente ao longo de toda a propriedade, 

devendo medir-se 3,50 m a partir das construções existentes no lado adjacente; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

2.1. termo de responsabilidade do autor do projecto de arquitectura relativo aos 

últimos elementos entregues; 

2.2. projectos de especialidades; 

3.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia 

ou depósito bancário no valor de €1.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

4.º garantir em obra o cumprimento do disposto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 

5.º garantir as eventuais servidões de passagem e as disposições presentes no 

Código Civil relativamente às propriedades confinantes; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 
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6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, devendo 

para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, 

proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas 

pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos 

Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

6.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação 

à área a ceder ao domínio público. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.7. Processo de obras particulares n.º 116/07 – Sandra Gomes Oliveira 
DLB N.º 0273/08 | De SANDRA GOMES DE OLIVEIRA, residente na Tv. Ribeiro 

Frade, n.º 144, na freguesia e localidade de Monte Real, referente ao aditamento 

apresentado em fase de audiência prévia da interessada quanto aos motivos que 

estiveram na origem da proposta de indeferimento do projecto de arquitectura para 

construção de edifício de habitação unifamiliar e muros de vedação na Travessa 

Ribeiro Frade, na freguesia e localidade acima indicadas, numa zona definida no 

Regulamento do Plano Director Municipal como Espaço Urbano Habitacional, com 

parte da propriedade inserida em Reserva Ecológica Nacional. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando que do aditamento 

apresentado constavam elementos que permitiam obstar aos motivos que tinham 

estado na origem da proposta de indeferimento tomada em reunião de 2007/12/11 e 

concordando com a informação prestada pelo Departamento de Operações 

Urbanísticas em 2008/02/25, constante do respectivo processo (folha 126), e face 

ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da operação urbanística acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 

2.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio; 

3.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

3.1. projectos de especialidades, incluindo projecto de instalações 

electromecânicas de elevadores de pessoas; 

3.2. elementos gráficos rectificados de modo a prever a eliminação das escadas 

exteriores propostas em zona de Reserva Ecológica Nacional, nomeadamente 

nas plantas de implantação, piso térreo, cobertura, alçados posterior e lateral 

esquerdo; 
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4.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia 

ou depósito bancário no valor de €1.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

5.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

5.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio (a prever com 1,80 m de largura 

junto ao muro) e da restante área destinada a alargamento da via, devendo os 

trabalhos ser acompanhados pelos Serviços de Fiscalização do Departamento 

de Obras Municipais, e proceder à reposição das infra-estruturas que 

eventualmente venham a ser danificadas durante a obra; 

5.2. efectuar a cedência ao domínio público do espaço acima indicado (zona de 

passeios e restante área) e apresentar certidão da Conservatória do Registo 

Predial rectificada em relação ao mesmo. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.8. Processo de obras particulares n.º 123/07 - LINHA D'ALMA - Serviços de 
Estética, Lda. 
DLB N.º 0274/08 | De LINHA D’ALMA - SERVIÇOS DE ESTÉTICA, LDA, com sede 

social na Av. Cidade de Maringá, Centro Comercial Maringá, loja 76, freguesia e 

cidade de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para alteração de dois 

espaços comerciais (fracções «GX» e «HA», lojas 79 e 81) do edifício supra citado, 

com mudança de uso para gabinete de estética. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, constante 

do respectivo processo (folha 91), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 

de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º prever o cumprimento do disposto no parecer emitido pela Autoridade de Saúde, 

cuja cópia já foi remetida à requerente; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

2.1. projecto de segurança contra riscos de incêndio, face ao parecer emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, cujo conteúdo já é do conhecimento 

da requerente; 

2.2. projectos de especialidades. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.1.9. Processo de obras particulares n.º 133/07 - GASMENFIL - Construção e 
Obras Públicas, Lda. 
DLB N.º 0275/08 | De GASMENFIL - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA, 

com sede social na Rua da Mata, n.º 109, na localidade de Padrão, freguesia de 

Pousos, referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de 

habitação colectiva (três fogos) e muros de vedação na parcela sobrante de um 

destaque efectuado em sede do processo n.º 112/05 sobre uma propriedade situada 

na Rua Jacinto Barbeiro, na localidade de Andrinos, freguesia de Pousos, numa 

zona definida no Regulamento do Plano Director Municipal como Áreas 

Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, constante 

do respectivo processo (folha 63), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 

de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

1.1. projecto de arquitectura rectificado por forma a prever o cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, relativamente à 

acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada, nomeadamente no 

que se refere aos acessos às moradias, devendo ainda apresentar o plano de 

acessibilidades, face ao mencionado no n.º 5 do artigo 3.º do referido diploma 

legal; 

1.2. elementos esclarecedores quanto à inclinação das rampas de acesso às 

caves, devendo prever rampas de desaceleração junto às mesmas, por 

motivos de segurança; 

1.3. projectos de especialidades; 

2.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia 

ou depósito bancário no valor de €4.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 

3.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 
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4.º previamente à emissão da autorização de utilização deverá verificar-se a 

execução da pavimentação da zona de passeio, estacionamentos e espaço para 

alargamento da via, conforme previsto no processo n.º 112/05. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.10. Processo de obras particulares n.º 818/07 - José Antunes dos Santos 
DLB N.º 0276/08 | De JOSÉ ANTUNES DOS SANTOS, residente na Rua da Torre, 

n.º 110, na localidade de Bouça, freguesia de Colmeias, referente ao projecto de 

arquitectura para construção de edifício de habitação unifamiliar e muros na Rua 

Manuel de Oliveira, freguesia de Pousos, numa zona definida no Regulamento do 

Plano Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa 

Densidade. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, constante 

do respectivo processo (folhas 111 e 112), e face ao disposto no artigo 20.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de 

arquitectura da operação urbanística acima referida, condicionado ao seguinte: 

1.º ceder uma faixa de terreno ao domínio público destinada a alargamento do 

arruamento, devendo para o efeito garantir uma plataforma de estrada com 6,00 m 

de largueza (face ao disposto n.º 6 do artigo 26.º do Regulamento do Plano Director 

Municipal), acrescida de passeio com 1,80 m de largura (tendo em conta o previsto 

no Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto) ao longo de toda a frente da 

propriedade; 

2.º apresentar, no prazo de seis meses, os seguintes elementos: 

2.1. elementos rectificados relativamente ao indicado no ponto n.º 1; 

2.2. projecto de arquitectura corrigido por forma a prever o afastamento mínimo de 

8,00 m entre a moradia e o eixo do arruamento, face ao disposto na alínea c) 

do n.º 2 do artigo 26.º do Regulamento do Plano Director Municipal; 

2.3. alçados da totalidade dos muros de vedação; 

2.4. projectos de especialidades; 

3.º no acto do levantamento do alvará de licença de construção, apresentar garantia 

ou depósito bancário no valor de €2.000,00, a fim de garantir a reposição de infra-

estruturas públicas susceptíveis de virem a ser deterioradas com a construção, de 

acordo com o estabelecido nos artigos 82.º e 122.º do Regulamento Municipal de 

Operações Urbanísticas desta Câmara, na qual deverá constar a seguinte cláusula: 

«A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização expressa da 

Câmara Municipal.»; 
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4.º garantir em obra o cumprimento do previsto nos artigos 22.º e 47.º do Decreto-

Lei n.º 64/90, de 21 de Fevereiro, relativamente à disponibilidade de água e meios 

de extinção de incêndios junto à via; 

5.º a rampa de acesso à cave não poderá interferir com o passeio exterior; 

6.º previamente à emissão da autorização de utilização: 

6.1. efectuar a pavimentação da zona de passeio e alargamento da via, devendo 

para o efeito garantir a utilização de materiais idênticos aos existentes no local, 

proceder à reposição das infra-estruturas que eventualmente venham a ser 

danificadas durante a obra e assegurar uma eficiente drenagem de águas 

pluviais junto à berma, devendo os trabalhos ser acompanhados pelos 

Serviços de Fiscalização do Departamento de Obras Municipais; 

6.2. apresentar certidão da Conservatória do Registo Predial rectificada em relação 

à área a ceder ao domínio público. 

Mais deliberou transmitir ao requerente os conteúdos dos pareceres emitidos 

pelo Ministério da Defesa Nacional – Força Aérea e pela EP – Estradas de Portugal, 

E.P.E. (folhas 101 e 109). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.11. Processo de obras particulares n.º 1187/07 - Fernando Manuel Caçapo 
de Santana Rego (e Outra) 
DLB N.º 0277/08 | De FERNANDO MANUEL CAÇAPO DE SANTANA REGO (E 

OUTRA), residente na Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, n.º 8, rés-do-chão 

direito, na freguesia e cidade de Leiria, referente ao projecto de arquitectura para 

construção de jazigo no Cemitério Municipal de Leiria (Santo António do Carrascal). 

A pretensão obteve parecer favorável por parte do Encarregado do cemitério. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/26, constante 

do respectivo processo (folha 23), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 

de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado a apresentar, no prazo de seis 

meses e previamente ao licenciamento, os seguintes elementos: 

1.º projecto de arquitectura rectificado relativamente à porta do jazigo, devendo 

prever o seu melhoramento em termos estéticos; 

2.º nota justificativa quanto aos métodos construtivos relativamente à segurança 

estrutural e respectivo termo de responsabilidade. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.12. Processo de obras particulares n.º 3/08 – Jorge Fonseca Moteiro 
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DLB N.º 0278/08 |  De JORGE DA FONSECA MOTEIRO, residente na Rua dos 

Vasos, n.º 45, Cruz da Areia, freguesia e cidade de Leiria, referente ao projecto de 

arquitectura para legalização de obras de alteração de edifício de habitação 

colectiva e de muros de vedação, construção de telheiro, canil e demolição de 

anexos na citada Rua dos Vasos, numa zona definida no Regulamento do Plano 

Director Municipal como Áreas Habitacionais ou Residenciais de Baixa Densidade. 

A pretensão já havia sido aprovada por deliberação tomada em reunião de 

2006/11/09 em sede do processo n.º 379/05, tendo caducado por falta de entrega 

dos respectivos projectos de especialidades dentro do prazo estabelecido para o 

efeito. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, constante 

do respectivo processo (folha 144), e face ao disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 

de Junho, deliberou por unanimidade aprovar o projecto de arquitectura da 

operação urbanística acima referida, condicionado a apresentar, no prazo de seis 

meses e previamente ao licenciamento, o termo de responsabilidade do Técnico do 

projecto de estabilidade subscrito pelo respectivo autor, acompanhado de 

documento comprovativo da sua inscrição em Associação pública de natureza 

profissional (ANET). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.1.13. Processo de obras particulares n.º 17/08 – Manuel Fernandes 
DLB N.º 0279/08 | De MANUEL FERNANDES, residente na Rua Professor Carvalho 

Santos, n.º 11, na localidade de Praia do Pedrógão, freguesia de Coimbrão, 

referente ao projecto de arquitectura para construção de edifício de habitação 

unifamiliar na Rua Professor Carvalho dos Santos, na localidade e freguesia acima 

indicadas, numa zona sujeita ao Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão (Área 

Central). 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento 

de Operações Urbanísticas em 2008/02/25 com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se 

que: 

1.º o projecto apresentado excede os parâmetros urbanísticos previstos no estudo 

do Plano de Urbanização da Praia do Pedrógão e no Regulamento do Plano 

Director Municipal (artigo 47.º e n.º 3 do artigo 56.º), não podendo o índice ser 

superior a 1.5; 
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2.º a pretensão não prevê o cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 163/06, de 

8 de Agosto, relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada; 

3.º deverá prever pé direito mínimo de 2,20 m nas escadas de acesso ao primeiro 

andar, face ao disposto no n.º 2 do artigo 65.º do Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas. 

Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar o 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a 

proposta de indeferimento da pretensão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.2. Análise do processo de informação prévia n.º 30/07 - SOALUMÍNIO - 
Anodização e Comércio de Alumínio, Lda. 
DLB N.º 0280/08 | De SOALUMÍNIO - ANODIZAÇÃO E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO, 

LDA., com sede social na Estrada dos Pinheiros, Apartado 326, freguesia de 

Marrazes, cidade de Leiria, referente ao pedido de informação prévia sobre a 

viabilidade de construção de edifício destinado a armazém em Brejo, freguesia de 

Marrazes, cidade de Leiria, numa zona definida no Regulamento do Plano Director 

Municipal como Áreas Industriais. 

Sobre este assunto foi presente a informação prestada pelo Departamento 

de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, com o seguinte teor: 

«Analisado o processo ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, verifica-se 

que: 

1.º o pedido não cumpre com o disposto na alínea b) do artigo 49.º do Regulamento 

do Plano Director Municipal, relativamente à altura máxima do edifício, não podendo 

ultrapassar um plano de 45.º em relação aos limites da propriedade; 

2.º a pretensão não é esclarecedora quanto à percentagem de solo 

impermeabilizado (máximo 80%), face ao disposto na alínea c) do artigo referido no 

ponto anterior. 
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Em face do exposto, emite-se parecer desfavorável, propondo-se o 

indeferimento do pedido ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 

177/01, de 4 de Junho.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/25, e face ao 

disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo 

Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho, deliberou por unanimidade notificar a 

requerente, nos termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, para no prazo de 30 dias dizer o que se lhe oferecer sobre a 

proposta de indeferimento da pretensão. 

Mais deliberou: 

⎯ informar que, para eventual deferimento do pedido de licenciamento para a 

parcela em causa, a pretensão carecerá de parecer favorável a emitir pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, devendo ainda proceder-se à anexação 

das parcelas de modo a constituir um único prédio; 

⎯ transmitir à requerente os conteúdos dos pareceres emitidos pela EDP –

Distribuição de Energia, SA, e pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (folhas 31 e 34). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

1.3. Análise do processo de vistoria n.º 3/08 - António Carlos Ferreira Brusco 
de Oliveira 
DLB N.º 0281/08 | De ANTÓNIO CARLOS FERREIRA BRUSCO DE OLIVEIRA, 

residente na Rua Cidade Tokushima, n.º 3, 2.º esquerdo (Lote 19 A), freguesia e 

cidade de Leiria, referente à vistoria para efeitos de verificação das condições de 

estabilidade do edifício situado na Rua Combatentes da Grande Guerra, freguesia e 

cidade de Leiria. 

Da vistoria efectuada em 2008/02/08, verificou-se que o mesmo ameaça 

ruína, colocando em causa a segurança das pessoas que circulam na via pública ou 

que eventualmente acedam ao seu interior, pelo que foi(foram) de imediato 

notificado(s) o(s) proprietário(s) para no prazo de quinze dias proceder(em) à 

realização das medidas impostas no auto de vistoria n.º 28/08, cujo conteúdo lhe(s) 

foi transmitido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando o teor do auto da 

vistoria efectuada em 2008/02/08 e a informação prestada pela Divisão 

Administrativa e de Fiscalização do Departamento de Operações Urbanísticas em 

2008/02/22, constantes do respectivo processo (folhas 10 e 12), deliberou por 
unanimidade ratificar, ao abrigo do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
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Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de Janeiro, os despachos proferidos 

pela Senhora Vereadora em 2008/02/06 e pela Senhora Presidente em 2008/02/20, 

os quais ordenaram, respectivamente, a realização da vistoria ao edifício acima 

referido e a competente notificação ao(s) proprietário(s) para efeitos de adopção das 

medidas referenciadas no auto de vistoria.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.4. Análise do processo de licenciamento de combustíveis n.º 9/07 – ABC - 
Abastecedora de Combustíveis, Lda. 
DLB N.º 0282/08 | De ABC-ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS, LDA., com 

sede social na Estrada Nacional 356/1, Km 5.8, na localidade de Alcogulhe, 

freguesia de Azoia, referente ao pedido de aprovação do projecto para instalação de 

reservatório de armazenagem de GPL (com 2,5 m3) no loteamento «O Sobreiro», 

Carreira de Água, na localidade de Moinhos da Barosa, freguesia de Barosa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, concordando com a informação 

prestada pelo Departamento de Operações Urbanísticas em 2008/02/25 (Sector de 

Apoio Técnico aos Licenciamentos Especiais), constante do respectivo processo 

(folhas 99 e 100), e face ao disposto no Decreto-Lei n.º 267/02, de 26 de Novembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 30 de Novembro, e na 

Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, alterada pela Portaria n.º 1515/07, de 30 de 

Novembro, deliberou por unanimidade aprovar o projecto da instalação acima 

referida, condicionado ao seguinte: 

1.º apresentar, no prazo de trinta dias, os seguintes elementos: 

1.1. as apólices dos seguros de responsabilidade civil do empreiteiro, no valor 

mínimo de €1.000.000,00, e do responsável técnico pela execução da 

instalação, no valor mínimo de €250.000,00, nos termos do disposto nas 

alíneas a) e b) do artigo 13.º da Portaria n.º 1188/03, de 10 de Outubro, 

alterada pela Portaria n.º 1515/07, de 30 de Novembro; 

1.2. declaração de adjudicação do empreiteiro e respectivo alvará de construção; 

1.3. termo de responsabilidade do director técnico da obra, acompanhado de 

documento comprovativo da sua inscrição na Direcção Geral de Geologia e 

Energia, ao abrigo do disposto no Decreto n.º 29034, de 1 de Outubro de 

1938; 

2.º após a entrega dos elementos mencionados no ponto anterior, executar a obra 

no prazo de trinta dias, devendo a construção da instalação obedecer ao projecto 

aprovado e às normas legais e regulamentares em vigor; 

3.º concluídos os trabalhos de instalação, e dentro do prazo fixado para o efeito, 

requerer a vistoria final, de acordo com o previsto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

267/02, de 26 de Novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 389/07, de 
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30 de Novembro, devendo anexar cópia dos certificados de 

aprovação/conformidade dos equipamentos e relatório de inspecção do reservatório 

emitidos por organismos legalmente aceites; 

4.º o projecto aprovado deverá permanecer na instalação para uma eventual 

consulta das entidades intervenientes no processo. 

Mais deliberou remeter à requerente um exemplar autenticado do projecto 

aprovado bem como cópias dos pareceres emitidos pelas entidades consultadas 

(folhas 52 e 98). 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
1.5. Análise do processo de loteamento n.º 2/05 - Filipe Manuel Pereira Carreira 
DLB N.º 0283/08 | De FILIPE MANUEL PEREIRA CORREIA, residente na Rua das 

Flores, n.º 17, no lugar de Grinde, da freguesia de Caranguejeira, do concelho de 

Leiria, acompanhado de um requerimento a solicitar uma Operação de Loteamento 

para constituição de 10 lotes para moradias, situado no lugar de Lameiras, da 

freguesia de Caranguejeira.  

De acordo com informação da Divisão de loteamentos a Operação 

Urbanística consiste no seguinte: 

Trata-se de um loteamento para a constituição de 10 lotes para moradias, 

num terreno abrangido por espaço urbano e uma parte em espaço florestal, tendo 

sido aprovado pela Assembleia Municipal o ajustamento ao limite do espaço urbano. 

O loteamento cumpre com o PDM e tem pareceres favoráveis 

condicionados, das entidades e serviços.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 22 de Fevereiro de 2008, 

constante do respectivo processo (folhas 112 e 112 verso), deliberou por 
unanimidade aprovar o projecto de loteamento de acordo com o Decreto-Lei n.º 

555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 

de Junho, condicionado ao seguinte:  

1) ceder 2.231m² para arruamentos, estacionamentos, passeios, zonas verdes, 

local para ecopontos e para contentores de resíduos sólidos; 

2) efectuar o pagamento no valor de €5.000,00 (acrescido de IVA à taxa em vigor) a 

favor dos SMAS, para garantir o financiamento das obras de remodelação da rede 

de água do sector a montante do loteamento;   

3) Apresentar, no prazo de 1 ano, os projectos de infra-estruturas elaborados de 

acordo com os condicionalismos indicados pelas respectivas entidades, pareceres 

técnicos e legislação em vigor. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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1.6. Análise do processo de obras de urbanização n.º 1/07 - Maria da Luz 

Feijoeiro (e Outros) 
DLB N.º 0284/08 | De MARIA DA LUZ FEIJOEIRO E OUTROS, residente na Rua 

Dr. José Gonçalves, n.º 61 – 1.º - escritório 6, freguesia e cidade de Leiria, 

acompanhado de um requerimento, a solicitar uma Operação Urbanística, que 

consiste na execução de Obras de Urbanização, a levar a efeito no lugar de Serrada 

do Pinhal, da freguesia de Marrazes, cidade de Leiria. 

Sobre o presente processo, foi emitido parecer pela Divisão de Loteamentos, 

tendo os projectos das infra-estruturas pareceres favoráveis de todas as entidades e 

serviços da Câmara. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, considerando a informação 

prestada pela Divisão de Loteamentos datada de 30 de Outubro de 2007, constante 

do respectivo processo (folhas 203 e 203 verso), deliberou por unanimidade 

aprovar os projectos das Obras de Urbanização, ficando a emissão do alvará 

condicionado ao seguinte:  

1.º Efectuar o seguinte pagamento: 

1.1. Pagamento na tesouraria dos SMAS, no valor de €847,00 acrescido de IVA, da 

comparticipação para reforço da rede de água a montante do loteamento; 

2.º Apresentar as seguintes garantias bancárias, nas quais deve constar a seguinte 

clausula «A garantia apresentada não cessará em caso algum sem autorização 

expressa da Câmara Municipal.» 

2.1.  A favor do Município de Leiria, no valor de €6.695,29 (incluído o IVA 21%) 

destinados às infra-estruturas da rede eléctrica;  

2.2.  A favor do Município de Leiria, no valor de €17.076,00 destinados à execução 

da rede de água e rede de esgotos domésticos; 

2.3. A favor do Município de Leiria, no valor de €18.717,00 destinados à execução 

da rede viária; 

2.4. A favor do Município de Leiria, no valor de €11.979,00 destinados à execução 

da rede de esgotos pluviais;  

3.º Dar cumprimento às restantes condições estabelecidas nos pareceres emitidos 

pelas várias entidades e serviços do Município de Leiria, tendo o prazo de 6 meses 

para a realização das obras de urbanização. 

4.º Tem igualmente o promotor, o prazo de 1 ano para requerer a emissão do alvará. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto dois 
 Depar tamento  de  Obras  Munic ipa is 
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2.1. Processo n.º T – 86/2004. Empreitada de «Construção de novo edifício e 
arranjos exteriores na Escola do 1.º CEB de Touria – Pousos». Aprovação de 
minuta de contrato de trabalhos a mais 
DLB N.º 0285/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, foi presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais, da 

empreitada supra, a celebrar entre o Município de Leiria e a firma SOTEOL – 

Sociedade de Terraplanagens do Oeste, Lda.. 

Os referidos trabalhos a mais foram aprovados em 22 Janeiro 2008, por 

deliberação aprovada em minuta em reunião de Câmara do Municipio de Leiria, 

pelo valor de €97.887,75 + IVA. 

A referida despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 4474/08, de 7 de 

Janeiro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a 

celebração do respectivo contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.2. Processo n.º T – 55/2005. Empreitada de «Construção de habitação social 
em Barosa». Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a mais 
DLB N.º 0286/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, foi presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais, da 

empreitada supra, a celebrar entre o Município de Leiria e a firma FIALHO & 

PAULO, LDA.. 

Os referidos trabalhos a mais foram aprovados em 22 Janeiro 2008, por 

deliberação aprovada em minuta em reunião de Câmara do Municipio de Leiria, 

pelo valor de  €5.597,74 + IVA. 

A referida despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 270/08, de 11 de 

Janeiro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a 

celebração do respectivo contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
2.3. Processo n.º T – 113/2006. Empreitada de «Reconstrução dos edifícios do 
ex-Ral 4 na Cerca do Castelo de Leiria para instalação do Museu de Imagem 
em Movimento - M|i|mo». Aprovação de minuta de contrato de trabalhos a 
mais 
DLB N.º 0287/08 | Nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 

Março, foi presente para aprovação a minuta de contrato de trabalhos a mais, da 
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empreitada supra, a celebrar entre o Município de Leiria e a firma CONSTRUTORA 

SAN JOSÉ, SA. 

Os referidos trabalhos a mais foram aprovados em 13 de Novembro de 

2007, pela DLB N.º 1409/07, em reunião de Câmara do Municipio de Leiria, pelo 

valor de €205.288,00+ IVA. 

A referida despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 3977/08, de 8 de 

Janeiro. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta de contrato de trabalhos a mais da empreitada supra referida e autorizar a 

celebração do respectivo contrato. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto três 
  D e p a r t a m e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e  F i n a n c e i r o  

 

3.1. Análise do processo relacionado com a Divisão Administrativa 
3.1.1. Relatório de actividades do Sector de Execuções Fiscais relativo ao mês 
de Fevereiro de 2008 
DLB N.º 0288/08 | Presente o relatório de actividades do Sector de Execuções 

Fiscais referente ao pretérito mês de Fevereiro para conhecimento da Câmara 

Municipal: 

ACTIVIDADE QUANTIDADE VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

VALOR VARIAÇÃO  
(MÊS ANTERIOR) 

Instauração de novos 
PEF’ s 

 

55 
 

17,02% 
 

€2.523,60  
 

16,50% 

Mercados 53 32,50% €2.497,50 32,86% 
Ocupação da via pública 2 -71,43% €26,20  -90,85% 

Tramitação de PEF’ s 76 -21,98%  -  
Citação de executados 41 -14,58% -  - 

PEF’ s  activos 570 0,7% €18.403,73  1,01% 
SMAS 329 -0,9 % €7.783,90 -0,74% 
Mercados 172 4,87% €7.375,86 5,11% 
Ocupação da via pública 48 -2,04 % €1.007,35 -10,38% 
Publicidade 16 0% €1.565,10  0 % 
Metrologia 1 0% €14,56  0 % 
Diversos 4 -20% €656,96 -20,61 % 

PEF’ s extintos por 
pagamento 

 

49 
 

11,36% 
 

€2.882,48  
 

17,25 % 

SMAS 3 -62,50% €96,09 -70,81 % 

Mercados 44 37,50 % €2.475,20  35,57 % 

Ocupação da via pública 1 -75 % €26,65 -91,21 % 

Diversos 1 - €284,54 - 

A Câmara tomou conhecimento. 
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3.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão Financeira 
3.2.1. Pagamentos 
DLB N.º 0289/08 | Presente a lista das ordens de pagamento, que se encontra 

apensa à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO A). 

A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pela Senhora 

Presidente, no período de 19 de Fevereiro a 3 de Março de 2008 correspondente às 

Ordens de Pagamento Gerais n.ºs: 518, 1001, 1003 a 1005, 1007, 1008, 1011, 

1012, 1014, 1019, 1020, 1022, 1025, 1029, 1035 a 1037, 1039, 1043, 1045, 1046, 

1049 a 1052,1057, 1062, 1063, 1066, 1068, 1069, 1201, 1203, 1216, 1285, 1356, 

1383, 1392, 1399, 1401, 1405, 1411, 1563, 1601, 1621, 1622, 1641 a 1651, 1653 a 

1662, 1678, 1679, 1818 a 1820, às Ordens de Pagamento de Tesouraria n.ºs: 23, 

24, 117 a 122, 124, 125, às Ordens de Pagamento de Facturas n.ºs: 40, 350, 449, 

621, 627, 750, 789 a 792, 853, 857, 970, 979, 990, 998, 1000, 1042, 1078, 1080, 

1104, 1121, 1122, 1127, 1130, 1132, 1159, 1165, 1174, 1177, 1192, 1197, 1241 a 

1246, 1258, 1278, 1279, 1282,1286,1289, 1291, 1294, 1296, 1297, 1300 a 1302, 

1313 a 1316, 1319, 1320, 1325, 1326, 1338, 1338, 1346 a 1355, 1357, 1360, 1364, 

1366, 1368, 1382, 1385, 1398, 1407, 1415 a 1419, 1424, 1425, 1427, 1428, 1431, 

1437, 1442, 1445, 1447, 1449, 1453 a 1456, 1458 a 1460, 1462, 1463, 1465 a 1497, 

1499 a 1517, 1520 a 1530, 1532 a 1554, 1556, 1558, 1562, 1566, 1569 a 1573, 

1575, 1593 a 1600, 1602 a 1614, 1616 a 1620, 1628, 1638, 1663, 1676, 1691, 1693 

a 1696, 1699, 1702 a 1713, 1715 a 1717, 1719, 1720, 1721, 1723, 1725, 1726, 

1728, 1730, 1731, 1757 a 1763, 1765 a 1773, 1786, 1813, 1814, 1817, 1821 a 1824, 

1828, 1831 a 1837, 1841, 1842, 1844 a 1847, 1850 a 1854, 1856 a 1858, 1860, 

1864, 1865, 1867, 1868, 1873, 1874, 1885, 1894 a 1903, 1905 a 1907 no valor total 

de €2.259.640,55. 

 

3.2.2. Pagamento da quota anual de 2008 à ADAE - Associação 
Desenvolvimento da Alta Estremadura 
DLB N.º 0290/08 | Presente o ofício emitido pela ADAE - Associação 

Desenvolvimento da Alta Estremadura, com registo de entrada n.º 1900/08, de 22 

de Janeiro, informando que a quota anual passará a ser de €3.000,00 (isenta de 

IVA), de acordo com valor fixado em sessão da Assembleia Geral realizada em 19-

12-2007, com efeitos a partir do ano de 2008. 

Nestes termos, remete para pagamento da quota referente ao ano em curso, 

a factura n.º AA-20080012, de 04-01-2008, da importância acima referida. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

926/08, de 19 de Fevereiro. 

A Câmara tomou conhecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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3.2.3. Doação de diverso equipamento 
DLB N.º 0291/08 | Presente uma declaração de doação da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Maceira, remetida pelo 

Agrupamento de Escolas de Maceira (ENT. 2008/4219), na qual declara doar ao 

Município de Leiria, para instalar no Jardim-de-Infância de Porto Carro, freguesia de 

Maceira, os seguintes equipamentos: 

⎯ Leitor DVD AEG 4517, no valor de €64,99; 

⎯ Impressora Multifunções HP Photosmart 3180, no valor de €69,00; 

⎯ Computador Celeron 400MHZ, no valor de €120,00; 

⎯ Monitor Compaq S710, no valor de €30,00. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com a competência que 

lhe é conferida pelo estipulado na alínea h) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º169/99, 

de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade aceitar a doação do referido 

equipamento, para instalar no Jardim-de-Infância de Porto Carro, freguesia de 

Maceira. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

3.2.4. Resumos de tesouraria 
DLB N.º 0292/08 | Presente o Resumo Diário de Tesouraria relativo a 3 de Março de 

2008, apresentando um Total de Disponibilidades de €2.500.686,47 sendo de 

Operações Orçamentais €1.931.373,63 e de Operações de Tesouraria €569.312,84, 

que se encontra apenso à presente acta e que dela faz parte integrante (ANEXO B).             

A Câmara tomou conhecimento. 
 
 

Ponto quatro 
 D e p a r t a m e n t o  d e  P l a n e a m e n t o  e  U r b a n i s m o  

 
4.1. Direito de preferência na alienação do imóvel sito na Rua Alfredo Keil n.º 3 
e Travessa do Viana n.º 8 e n.º 10 
DLB N.º 0293/08 | Trata-se de uma permuta do edifício sito na Rua Alfredo Keil, n.º 

3 e Travessa do Viana n.º 8 e 10  (ENT. 2008/3706). 

O edifício encontra-se localizado no Núcleo Histórico e na Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística. 

Face à  situação actual considera-se não haver interesse para o Município 

na aquisição do imóvel em causa. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 

artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e concordando com o teor da 
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informação  prestada pela Divisão de Habitação e Reabilitação Urbana, em 26 de 

Fevereiro de 2008, deliberou por unanimidade ratificar o despacho proferido, em 

27 de Fevereiro de 2008, pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, por 

reconhecer como urgente a decisão sobre o não exercício do direito de preferência 

relativamente ao edifício em causa. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 

4.2. Pagamento de factura ao Instituto Superior Técnico - IST/ ICIST 
DLB N.º 0294/08 | A factura n.º 40.00217, emitida pela entidade acima referida, em  

2007-10-19, da importância de €4,840.00, insere-se no âmbito do Projecto de 

reabilitação da «Casa dos Pintores» e refere-se à elaboração do estudo de 

avaliação do estado estrutural das paredes exteriores do edifício na sequência dos 

trabalhos de consolidação realizadas pelo Município de Leiria. 

 O estudo destinou-se a avaliar a necessidade de se incluir na empreitada de 

obra a cintagem das paredes para consolidação estrutural do edifício. 

 Nesta perspectiva, e dada a especificidade do estudo, optou-se por 

encomendar o trabalho ao Instituto Superior Técnico  com orçamento no valor de  

€4,000.00+IVA. Considerando que a referida factura se encontra ainda por 

regularizar, tendo já sido emitida a proposta de cabimento n.º 980/08, de 7 de 

Janeiro, solicita-se autorização para se proceder no presente ano económico ao seu 

lançamento contabilístico, bem como ao seu pagamento, em virtude da mesma não 

ter figurado no mapa da dívida do ano transacto. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e no uso da competência que lhe é 

conferida pela alínea d) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, deliberou por  
maioria, com os votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, 

Eng.º Carlos Martins, Dra. Lucinda Caleira e  Dr. António Ferreira, eleitos pelo 

Partido Socialista, autorizar o lançamento no ano económico de 2008, bem como, o 

pagamento da factura n.º 40.00217, emitida em 2007-10-19, por IST/ICIST no valor 

total de €4,840.00 ( quatro mil oitocentos e quarenta euros) com IVA incluído. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta 

 
 

Ponto cinco 
 Depar tamento  de  Desenvolvimento  Económico,  Espaços  Verdes  e  Ambiente 

 
5.1. Análise dos seguintes processos relacionados com a Promoção do 
Desenvolvimento  
5.1.1. Licença de condução de veículo agrícola. Anulação de guia de 
recebimento (Ent. 727/07) 
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DLB N.º 0295/08 | Em 2007/01/08, foi requerido por NELSON PEDRO DE SOUSA 

PARREIRA, residente na Rua dos Lourais, n.º 186, Cortes, Leiria, a emissão de 

Licença de Condução de Máquinas Agrícolas – Categoria III, tendo sido o mesmo 

deferido, por despacho do Senhor Vereador Eng.º Fernando Carvalho de 

2007/04/27. Pela guia de recebimento n.º 535/07 foi liquidada a respectiva taxa, no 

montante de €12,31, a qual nunca foi paga, nem o requerente se pronunciou sobre 

o processo. 

Assim, nos termos do artigo 111.º do CPA, foi este procedimento declarado 

deserto, por despacho de 2008/01/03 do mesmo Vereador e notificado o requerente 

em 2008/02/18, pelo nosso oficio n.º 2959/08, do qual não se pronunciou. 

Face ao descrito propõe-se a anulação daquela guia de recebimento n.º 

535/07, no montante de €12,31. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular 

a guia de recebimento n.º 535/07, 8 de Janeiro, no valor de €12,31, conforme motivo 

invocado. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.2. Anulação de vários documentos de receita emitidos nos anos de 2005, 
2006 e 2007. Rectificação 
DLB N.º 0296/08 | Na reunião de Câmara Municipal realizada em 2007/12/27, foi 

deliberado por unanimidade anular os documentos de receita individual, no total de 

€15 562,31. No entanto, verificou-se que as guias de recebimento n.º 28779/2005, 

no montante de €112,32, n.º 29305/2005, no montante €199,80, e a guia n.º 

14571/2006, no montante de €170,76, mencionadas na tabela já tinham sido 

presentes à reunião de Câmara Municipal de 2007/03/29, acta n.º 8. 

Assim, sugere-se a rectificação do texto da deliberação e do teor da mesma, 

de forma a que não constem as referidas guias na tabela.   

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

rectificar o texto da deliberação, da seguinte forma: 

Proposta de Anulação de Vários Documentos de Receita Emitidos 

Verificando-se que foram emitidos vários documentos de receita dos anos de 2005, 2006 e 2007, cujos 
pressupostos não justificam a sua cobrança, pelos motivos abaixo indicados,  propõe-se a sua 

anulação, conforme a seguir se menciona: 

Documento de receita individual  Motivo da Anulação 

Ano N.º Serviço Emissor Valor:   

2005 11403 020102 €199,80 
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 35297/2003, 
foi solicitado o averbamento da publicidade para novo 
nome e pago pela guia n.º 12953/07. 

2006 8798 1004 €179,54 
Conforme consta  Registo de Entrada n.º 16199/2006, 
por a máquina de diversão não se encontrar no 
estabelecimento. 

2006 8799 1004 €97,93 Conforme consta Registo de Entrada n.º 16199/2006,
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por a máquina de diversão não se encontrar no 
estabelecimento. 

2006 8800 1004 €97,93 
Conforme consta  Registo de Entrada n.º 16199/2006, 
por a máquina de diversão não se encontrar no 
estabelecimento. 

2006 16493 1004 €11,68 
Conforme consta Registo de Entrada n.º 11508/2006, 
por estabelecimento se encontrar encerrado não carece 
de mapa de horário. 

2006 17511 1004 €226,68 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 12138/2001, 
por a publicidade não se encontrar afixada. 

2006 17513 1004 €170,76 
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 35086/2001, 
por a publicidade ter sido alterada e paga pela guia n.º 
18115/07.  

2006 28811 1004 €674,04 
Conforme Consta no Registo de Entrada n.º 2433/2004, 
por o painel da publicidade ter sido redimensionado e 
pago pela guia n.º 1294/07. 

2006 32507 1004 €153,99 
Conforme consta no Registo de Entrada 32903/2003, 
por ter sido alterado o titular da publicidade e paga pela 
guia n.º 3476/07. 

2006 32515 1004 €304,95 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 29257/2006, 
por o evento não ter sido realizado. 

2006 5627 1004 €15,66 Recebido pelo Doc. Receita n.º 5631 de 03/02/2006  
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 11452 1004 €11,68 Recebido pelo Doc. Receita n.º  8258/06 de 27/03/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 23996 1004 €41,33 Recebido pelo Doc. Receita n.º 23976 de 01/09/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 28311 1004 €0,39 Recebido pelo Doc. Receita n.º 30116 de 03/11/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 4253 100102 €22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7704 de 20/03/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 4256 100102 €22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7707 de 20/03/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 4258 100102 €22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7709 de 20/03/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 4259 100102 €22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7710 de 20/03/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 4260 100102 €22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7711 de 20/03/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 4261 100102 €22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7712 de 20/03/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 4262 100102 €22,26 Recebido pelo Doc. Receita n.º 7713 de 20/03/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2006 17246 100105 €25,06 Recebido pelo Doc. Receita n.º 17764 de 29/06/2006 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 7415 1004 €807,96 
Conforme consta Registo de Entrada(Entfe) n.º 
928/2007, por o requerente ter desistido do pedido de 
licenciamento do painel. 

2007 7417 1004 €807,96 
Conforme consta  Registo de Entrada(Entfe) n.º 
928/2007, por o requerente ter desistido do pedido de 
licenciamento do painel. 

2007 7419 1004 €807,96 
Conforme consta Registo de Entrada(Entfe) n.º 
928/2007, por o requerente ter desistido do pedido de 
licenciamento do painel. 

2007 9497 1004 €694,80 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 902/2007, 
por a publicidade não se encontrar colocada. 

2007 11714 1004 €2.078,52 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 9331/2007, 
por o painel não se encontrar afixado. 

2007 11718 1004 €2.078,52 
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 7666/2007, 
por não ter efectuado o pagamento no prazo de 2 meses 
e, também por não estar colocada a publicidade. 
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2007 11719 1004 €2.078,52 
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 7670/2007, 
por não ter efectuado o pagamento no prazo de 2 meses 
e, também por não estar colocada a publicidade. 

2007 14271 1004 €118,30 Conforme consta no Registo de Entrada n.º 5968/2005, 
por o requerente ter retirado a publicidade. 

2007 15979 1004 €103,28 
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 16137/2007, 
por o proprietário ter vendido a máquina de diversão e 
desistido da licença. 

2007 15984 1004 €103,28 
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 16137/2007, 
por o proprietário ter vendido a máquina de diversão e 
desistido da licença. 

2007 15986 1004 €103,28 
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 16137/2007, 
por o proprietário ter vendido a máquina de diversão e 
desistido da licença. 

2007 18024 1004 €4,32 
Conforme consta Registo de Entrada(Entfe) n.º 
3854/2007,  por não se ter realizado a acção 
promocional. 

2007 18025 1004 €182,92 
Conforme consta Registo de Entrada(Entfe) n.º 
3854/2007, por não se ter realizado a acção 
promocional.  

2007 18135 1004 €2.078,52 Conforme consta  Registo Entrada n.º 9331/2007, por ter 
sido retirada a publicidade. 

2007 18231 1004 €103,28 
Conforme consta no Registo de Entrada n.º 16137/2007, 
por o proprietário ter vendido a máquina de diversão e 
desistido da licença. 

2007 20843 1004 €291,25 

Conforme consta  Registo de Entrada n.º 11003/2007, 
por ter sido solicitado o averbamento da publicidade 
para a firma Cardoso & Irmão, S. A . e paga pela guia n.º 
26054/07. 

2007 14015 1004 €24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14306/07 de 15/05/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 14016 1004 €24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14260/07 de 15/05/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 14026 1004 €24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14301/07 de 15/05/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 14027 1004 €24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14257/07 de 15/05/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 14030 1004 €24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14262/07 de 15/05/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 14031 1004 €24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14265/07 de 11/05/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 14032 1004 €24,61 Recebido pelo Doc. Receita n.º 14299/07 de 15/05/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 31918 1004 €2,23 Recebido pelo Doc. Receita n.º 31414/07 de 07/11/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 15384 100105 €42,78 Recebido pelo Doc. Receita n.º 16372/07 de 06/06/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 33535 100302 €26,12 Recebido pelo Doc. Receita n.º 35061/07 de 13/12/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

2007 33751 100302 €26,12 Recebido pelo Doc. Receita n.º 35061/07 de 13/12/2007 
(Duplicação de Doc. Receita) 

  TOTAL €15.079,43   

Mais deliberou rectificar o teor da deliberação passando a ter a seguinte 

redacção:  

«A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular os 

documentos de receita individual mencionados na informação supra, num total de 15 

079,43 (quinze mil setenta e quatro euros e quarenta  e três cêntimos).» 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.3. Publicidade. Anulação de guia de recebimento ( Entfe. 1319/08) 
DLB N.º 0297/08 | Presente o pedido de MEIO FORTE, PROMOÇÃO E 

PUBLICIDADE, LDA., com sede na Rua Almeida Brandão, n.º 15, Lisboa, a solicitar 

a desistência da produção de publicidade sonora na acção promocional, a realizar 

nos dias 17 e 18 de Fevereiro do corrente ano, nesta cidade, para a promoção de 

iogurtes da «Actívia – Danone». Através do oficio n.º 2946, de 2008/02/14, foi ao 

requerente comunicado o deferimento, conforme despacho dos Senhores 

Vereadores Dr.ª Neusa Magalhães e Eng.º Fernando Carvalho, bem como o 

montante que deveria pagar e as respectivas guias de recebimento, o qual efectuou 

todos os pagamentos, com excepção da guia de recebimento n.º 4031, de 

2008/02/13, no montante de €210,54, relativa à produção de publicidade sonora. 

Assim, propõe-se anulação da guia de recebimento n.º 4031, de 2008/02/13, 

no montante de €210,54, por ter sido deferido o pedido de desistência de 

publicidade sonora. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade anular 

o documento de recebimento  n.º 4031, de 2008/02/13, no montante de €210,54, 

pelos motivos expostos. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.4. Publicidade (intenção de remoção) 
DLB N.º 0298/08 | No seguimento de vários pedidos de licenciamento de 

publicidade que foram indeferidos, foram os locais de afixação visitados pelos 

Fiscais Municipais, tendo estes constatado que a publicidade permanece afixada. 

Assim, propõe-se que a Câmara delibere no sentido de ordenar a intenção de 

remoção no prazo de oito dias, nos termos do artigo 20.º, dos n.º 2, 3 e 4 do 

Regulamento Municipal de Publicidade, notificando os requerentes, nos termos e 

para os efeitos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (audiência de interessados), 

as seguintes entidades: 

Registo Entidade Tipo de Publicidade Localização da 
Publicidade 

Ent. 
28054/06 

Faustino & Ferreira, Lda, 
com sede na Rua Principal, 
Vidigal-Pousos 

Painel Praça da Portagem, da 
A1, freguesia de Santa 
Eufemia 

Ent. 
3319/08 

Firma Sondalis-Captações 
de Água, L.da 

Suporte Publicitário – 
Painel de dupla face 

Junto à A17, ao Km 
013+400 do lado 
esquerdo - Ortigosa 

Ent. 
3321/08 

Firma Captágua – 
Captações de Àgua e 
Furos, Lda 

Painel Publicitário dupla 
face 

Junto à A17, ao Km 
009+500 do lado direito - 
Ortigosa 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

manifestar a intenção de ordenar a remoção dos suportes publicitários supra 

mencionados, no prazo de oito dias, em cumprimento do artigo 20.º, dos n.º 2 e 3 do 

Regulamento Municipal de Publicidade, uma vez que os suportes publicitários 

afixados não se encontram licenciados, nem são licenciáveis, conforme consta dos 

processos de EP (Estradas de Portugal). O não cumprimento dentro do prazo 

fixado, implicará que seja a Câmara a promover a remoção dos mesmos, sendo os 

infractores responsáveis pelo pagamento de todas as despesas ocasionadas, nos 

termos do n.º 4 e 5 do mesmo artigo. 

Mais deliberou  notificar  os requerentes nos termos e para os efeitos dos 

artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (audiência de interessados), do teor da 

presente deliberação. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.5. Licença especial de ruído (Ent. 4185/08) 
DLB N.º 0299/08 | Presente o requerimento de LUÍS MIGUEL SANTOS SANTANA, 

residente na Rua Principal, n.º 59, Pocariça, freguesia de Maceira, deste concelho, a 

solicitar licença especial de ruído, para a realização do evento «Pocariça Rock 

Session», no dia 2008/03/14, a ter lugar no salão de festas do Centro Popular e 

Recreativo da Pocariça, com sede na Rua das Oliveirinhas, Pocariça, freguesia de 

Maceira, deste concelho, no horário compreendido entre as 23h00m e as 04h00m 

do dia seguinte, tendo sido, também, requerida licença de recinto improvisado. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade deferir 

o pedido, mediante a emissão de licença especial de ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.6. Licença especial de ruído. Ratificação de despacho (Ent. 2097/08) 
DLB N.º 0300/08 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, 

na qualidade de proprietário do bar «Os Filipes», sito no Terreiro, Leiria, a solicitar 

licença especial de ruído, para a apresentação de música ao vivo, nos dias 12  e 19 

de Fevereiro de 2008, a ter lugar no estabelecimento supra citado, no horário 

compreendido entre as 21 horas e as 2 horas do dia seguinte, do qual consta o 

despacho do  Senhor Vice-Presidente da Câmara de 2008/01/29, a deferir o pedido.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

ratificar o despacho de 2008/01/29 do Senhor Vice-Presidente a deferir o pedido 

para os dias 12 e 19 de Fevereiro de 2008, mediante emissão de licença especial de 

ruído para o efeito. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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5.1.7. Alargamento de horário de funcionamento (Ent. 4296/08) 
DLB N.º 0301/08 | Presente o requerimento de MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA, 

na qualidade de proprietário do estabelecimento «Os Filipes Bar», sito no Largo 

Cândido dos Reis, nesta cidade, a solicitar o prolongamento do horário de 

funcionamento a título excepcional para as noites de 13, 14 e 15 de Março do 

corrente ano, até às 4 horas dos dias seguintes, para a comemoração do aniversário 

do citado estabelecimento. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade deferir 

o pedido de alargamento de horário de funcionamento, a título excepcional, para as 

noites de 13, 14 e 15 de Março do corrente ano, para comemoração do aniversário 

do estabelecimento. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.8. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(Ent. 3820/08) 
DLB N.º 0302/08 | Presente o requerimento da firma PROMOLAZER, LDA., sito no 

Jardim Luís de Camões, nesta cidade, a solicitar o prolongamento do horário de 

funcionamento do estabelecimento «Glam Club», sito no piso superior da Cervejaria 

Camões na morada supra, nos dias 15 e 16 de Fevereiro de 2008, até às 4 horas do 

dia seguinte, para a inauguração do citado estabelecimento, do qual consta o 

despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/02/15, a deferir o pedido. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

ratificar o despacho de 2008/02/15 da Senhora Presidente a deferir, a título 

excepcional, o pedido de alargamento de horário de funcionamento para os dias 15 

e 16 de Fevereiro de 2008, nos termos do n.º 1, do artigo 6.º, do Regulamento 

Municipal dos Horários de Funcionamento em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.9. Alargamento de horário de funcionamento. Ratificação de despacho 
(Ent. 3242/08) 
DLB N.º 0303/08 | Presente o requerimento de DÁRIO MANUEL COSTA 

ANTUNES, residente na Urbanização Santa Clara, Lt. 1, R/Ch Dto., Parceiros, 

Leiria, representante da firma «Direct Smiles, Lda.», a solicitar o prolongamento do 

horário de funcionamento do café «Smiles Coffe», sito na Rua dos Guilhermes, n.º 

6, Campos, freguesia de Maceira, deste concelho, na noite de 15/02/2008, até às 4 

horas do dia seguinte, para a inauguração do citado estabelecimento, do qual 

consta o despacho da Senhora Presidente da Câmara de 2008/02/07, a deferir o 

pedido. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, deliberou por unanimidade 

ratificar o despacho de 2008/02/07 da Senhora Presidente a deferir, a título 

excepcional, o pedido de alargamento de horário de funcionamento para a noite de  

15/02/2008, nos termos do n.º 1, do artigo 6.º, do Regulamento Municipal dos 

Horários de Funcionamento em vigor neste Município.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.10. Mercado do Levante da Praia do Pedrógão. Revogação da autorização 
para exercício da actividade e desocupação do lugar de terrado n.º 45 
DLB N.º 0304/08 | O feirante EZEQUIEL DA COSTA PEDRO, NIF:2211198547, 

titular do lugar n.º 45 do Mercado do Levante da Praia do Pedrógão, conforme 

registos de assiduidade e notificação através da Saí:2007/14011, excedeu o limite 

de faltas previstas na alínea b) n.º 1 do artigo 21.º do Regulamento Municipal da 

Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma não Sedentária (Mercados de 

Levante), não comparecendo desde Junho de 2007 e não tendo procedido à devida 

justificação, o que determina a extinção do direito de ocupação, como consta do n.º 

2 do mesmo artigo e regulamento. 

Acresce ainda que desde Julho de 2007, não procede ao pagamento das 

respectivas taxas, apesar das citações do Sector de Execuções Fiscais, ainda se 

mantém. 

Nos termos da alínea b) do artigo 10.º e do n.º 6 do artigo 12.º do acima 

citado regulamento, o não cumprimento das normas legais designadamente a falta 

de pagamento, determina a revogação da autorização para o exercício da actividade 

de feirante e a subsequente desocupação do lugar de terrado. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos dos artigos 10.º e 12.º 

do Regulamento Municipal da Actividade de Comércio a Retalho Exercida de Forma 

Não Sedentária (Mercados de Levante), deliberou por unanimidade revogar a 

autorização para o exercício da actividade do feirante Ezequiel da Costa Pedro e a 

subsequente desocupação do lugar de terrado n.º 45 do Mercado do Levante da 

Praia do Pedrógão. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
5.1.11. Apoio à Freguesia de Colmeias no âmbito do incêndio de 2007 
DLB N.º 0305/08 | Foi presente pela Senhora Vereadora da Promoção do 

Desenvolvimento, Dra. Neusa Magalhães, um pedido formulado pela Junta de 

Freguesia de Colmeias para apoio no âmbito do incêndio naquela freguesia do 

Verão passado (Ent. 2034/2008).  

Deste modo, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro à Freguesia de 

Colmeias, no valor de €105,00 (cento e cinco euros), para despesas inerentes ao 

incêndio deflagrado naquela localidade. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, rubrica 2008-A-10, e foi objecto da proposta de cabimento n.º 1013/08, de 27 

de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do estipulado na alínea a) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por 
unanimidade conceder um apoio financeiro à Freguesia de Colmeias no valor de 

€105,00 (cento e cinco euros) no âmbito do incêndio de 2007. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

5.2. Análise dos seguintes processos relacionados com a Divisão de Ambiente 
e Serviços Urbanos 

5.2.1. Atribuição de subsídio à Organização não Governamental Ambiental - 
Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de 
Leiria  
DLB N.º 0306/08 | Retirado 

 
5.2.2. Apresentação das propostas de acções de educação e sensibilização 
ambiental, auto-financiadas e de inscrição gratuita, a realizar pela Vertigem – 
Associação para a Promoção do Património no Centro de Interpretação 
Ambiental de Leiria 
DLB N.º 0307/08 | A alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 

de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, determina que 

compete à Câmara Municipal, no âmbito das actividades de interesse municipal, 

“Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de 

interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra.” 

Assim, propõe-se a aprovação da realização das actividades auto 

financiadas ou de inscrição gratuita, a realizar pela Vertigem – Associação para a 

Promoção do Património, no Centro de Interpretação Ambiental de Leiria, de acordo 

com os termos presentes no documento em anexo. 

A Câmara, depois de analisar o assunto,  deliberou por unanimidade 

aprovar a presente proposta. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
 

 

Ponto seis 
 Divisão de Acção Educat iva Municipal  

 
6.1. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Educativa 
6.1.1. Bolsas de Estudo. Ensino Superior 

CMLeiria/Acta n.º 5, de 2008.03.04 
Im-DA-15-09_A00 
 



392(38) 

DLB N.º 0308/08 | Presente o processo relativo à atribuição de 20 Bolsas de Estudo 

para alunos que frequentam o Ensino Superior (recandidaturas e candidaturas) no 

ano lectivo 2007/2008, de acordo com o Regulamento aprovado em reunião da 

Assembleia Municipal de 28 de Dezembro de 1994, e alterado pela mesma em 30 

de Dezembro de 2002, acompanhado da lista dos 20 candidatos, que é a seguinte: 
1. ANA FILIPA DA SILVA CORDEIRO ............................................................  1.º Ano 

2. ANGELO FLÁVIO DA SILVA E SOUSA GOMES......................................... 1.º Ano 

3. BEATRIZ DE SOUSA DE ALVES DE SOUSA ............................................. 1.º Ano 

4. DANIELA CARINA SOUSA MARQUES........................................................ 1.º Ano 

5. ANA RITA PEREIRA GONÇALVES ............................................................. 2.º Ano 

6. HUGO MANUEL DE OLIVEIRA LUCAS....................................................... 2.º Ano 

7. MARIANA DO ROSÁRIO RAMOS................................................................ 2.º Ano 

8. ANDREIA DUARTE GOMES ....................................................................... 2.º Ano 

9. MARCO ANDRÉ GASPAR JORGE ............................................................. 2.º Ano 

10. MARCO ANTÓNIO LOURO FERNANDES .................................................. 2.º Ano 

11. RITA CATARINA ANTUNES HENRIQUES .................................................. 2.º Ano 

12. LUIS ANTÓNIO TEIXEIRA DE SOUSA........................................................ 3.º Ano 

13. BRUNA ALEXANDRA FERREIRA VILA VERDE.......................................... 3.º Ano 

14. JOANA SOUSA MOREIRA .......................................................................... 3.º Ano 

15. MÓNICA DE JESUS CAETANO .................................................................  3.º Ano 

16. PATRÍCIA DOS SANTOS NEVES ..............................................................  3.º Ano 

17. LARA INÊS MENDES PEREIRA ................................................................. 4.º Ano 

18. ANA CRISTINA FRAZÃO LOPES ALHO ....................................................  5.º Ano 

19. DIANA TERESA MONTEIRO FONSECA ...................................................  5.º Ano 

20. TÂNIA CATARINA DE SOUSA SANTOS ...................................................  6.º Ano 
A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro 

e da alínea d) no n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
deliberou por unanimidade aprovar e homologar a lista dos 20 candidatos e 

comunicar aos interessados. 

Mais deliberou que o pagamento de €1.000,00 (mil euros), relativo às 

Bolsas seja efectuado em duas prestações, a liquidar nos meses de Abril e Agosto 

de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.2. Bolsas de Estudo. ISLA 
DLB N.º 0309/08 | No âmbito do Protocolo estabelecido entre o Município de Leiria  

e o ISLA, é presente o processo de recandidaturas e candidaturas a Bolsas de 

Estudo para os cursos ministrados no Instituto Superior de Línguas e Administração 

de Leiria – ISLA, no ano lectivo 2007/2008, de acordo com a aprovação em 

deliberação camarária de 2006-11-09, da atribuição de 10 bolsas, traduzidas na 

isenção do pagamento pelos alunos da inscrição e propinas mensais, acompanhada 

da lista dos candidatos, que é a seguinte: 
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1. ANA ISABEL LEAL REBOLA ALVES PEREIRA  

2. ANTÓNIO JOSÉ FERNANDES PEREIRA  

3. DANIELA PEDROSA SANTOS 

4. DORA ISABEL ALVES DA SILVA  

5. FILIPE ANTÓNIO SANTOS MOTA 

6. JOANA RITA VENCESLAU MARQUES 

7. JULIANA GABRIELA FERNANDES BENTO 

8. MAURO EDISON MARCOS DA SILVA 

9. PEDRO CÉSAR DUARTE TORRES  

10. VERONICA IRIANA ORFÃO ALMEIDA 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro 

e da alínea d) no n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
deliberou por unanimidade aprovar e homologar a lista dos 10 candidatos, tendo 

as recandidaturas sido consideradas na sua totalidade e comunicar ao ISLA e aos 

interessados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.3. Programa Eco-Escolas. Parceria 
DLB N.º 0310/08 | Presente as facturas n.º 270029 e n.º 270234, no valor de 

€100,00 e €180,00 respectivamente, referente à inscrição e galardões das escolas 

do concelho, no Projecto Eco-Escolas. 

Em virtude de não terem sido contabilizadas no mapa de dívidas a 

fornecedores do ano 2007, não se procedeu ao respectivo pagamento. 

Considerando que as mesmas se encontram por regularizar, e de acordo 

com deliberação camarária n.º 852/04, de 14-06-04 (Acta n.º 21) e Reg. Int. n.º 

3277/07, solicita-se autorização para proceder ao lançamento e pagamento das 

facturas emitidas pela Associação Bandeira Azul da Europa, referentes ao Programa 

Eco-Escolas 2006/2007, no presente ano económico, conforme dados constantes 

na tabela seguinte: 

Entidade Factura Valor Descrição 

Factura 270029/2007 €100 Pagamento relativo às 5 escolas inscritas no 

projecto: EBI de Colmeias, Colégio Dinis de 

Melo, Colégio Dr. Luís Pereira da Costa, 

Colégio Nossa Senhora de Fátima, Colégio 

Senhor dos Milagres 

ABAE - 

Associação 

Bandeira Azul 

Europa 

 

Contribuinte n.º 

502 344 652 
Factura 270234/2007 €180 Pagamento relativo às 4 escolas 

galardoadas. 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 

1017/08, 27 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo do disposto da d) do n.º 7 

do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por maioria, com os 
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votos de abstenção dos Senhores Vereadores Dr. Raul Castro, Eng.º Carlos 

Martins, Dra. Lucinda Caleira e Dr. António Ferreira, eleitos pelo Partido Socialista, 

autorizar o lançamento no ano económico de 2008 e pagamento das facturas n.ºs 

270029/07 e 270234/07, emitidas pela Associação Bandeira Azul da Europa, no 

valor total de €280,00 (duzentos e oitenta euros), isento de IVA. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.4. Programa de Apoio a Projectos de Intercâmbio Escolar 
DLB N.º 0311/08 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação, Dr. Vítor 

Lourenço, que é do seguinte teor: 

«Considerando que o Mundo em geral e a Europa em particular estão em 

constante mudança; 

Considerando a permuta entre alunos bem como as aprendizagens que daí 

advêm: língua, novos hábitos, novas culturas, novas experiências, novos 

conhecimentos. 

Considerando o interesse municipal no sentido de se assegurar a promoção 

do concelho, enquanto Município Educador. 

Propõe-se a atribuição da verba de €250,00 por projecto (intercâmbio 

internacional) para fazer face às diversas despesas, nomeadamente ao nível das 

deslocações. 

Mais se propõe que sejam oferecidas lembranças do Município às escolas 

intervenientes.» 

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 

1024/08, 27 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto e ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta acima referida.  

Mais deliberou que a transferência de verba se efectue para os 

agrupamentos de escolas e/ou escolas secundárias, após análise do projecto por 

parte dos serviços da educação e informação aos serviços financeiros. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.5. Projecto «Os Malmequeres». Apoio à Instituição «Os Malmequeres», 
Centro de Ocupação Permanente de Leiria 
DLB N.º 0312/08 | Presente uma proposta do Senhor Vereador da Educação e 

Cultura, Dr. Vítor Lourenço, que a seguir se transcreve:  

« “Os Malmequeres”, Instituição de utilidade Pública (Diário da República, III 

Série, n.º13, de 16 de Janeiro de 1991), e o seu Centro de Ocupação Permanente 

tem desenvolvido meritório trabalho na integração de pessoas com deficiência, 
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valorizando as competências das mesmas, através de projectos e metodologias de 

envolvimento da comunidade;  

             Considerando que existe desde 2003 um Acordo de Colaboração com a 

Ludoteca “Os Malmequeres”, no sentido da sua integração na Rede de Ludotecas 

de Leiria e que se tem traduzido na realização de diversos projectos, 

nomeadamente, “Ludoteca Itinerante”, Semanas Temáticas, participação nos 

projectos, “Trocar por Miúdos”, “Animação no Hospital”, “Abril Juvenil”;  

Considerando que, o Plano de Actividades para 2007/2008 está a decorrer 

de acordo com o pré-estabelecido e que o Centro de Ocupação Permanente “Os 

Malmequeres”; 

Propõe-se a atribuição de um apoio no valor de €8.000,00, à Instituição “Os 

Malmequeres”, para apoio às actividades desenvolvidas pela Ludoteca.»  

O valor implicado nesta despesa foi objecto de proposta de cabimento n.º 

1025/08, 27 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou  por unanimidade concordar com a proposta apresentada e 
autorizar a atribuição de subsídio no valor de €8.000,00 (oito mil euros) à Instituição 

“Os Malmequeres”, para apoio às actividades desenvolvidas pela Ludoteca.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.1.6. Projecto «Quero Viver em Segurança». Apoio à Escola Secundária 
Afonso Lopes Vieira 
DLB N.º 0313/08 | No âmbito do acordo de colaboração estabelecido com a Escola 

Secundária Afonso Lopes Vieira, está prevista, no ano lectivo de 2007/2008, mais 

uma edição do projecto «Quero viver em Segurança», com o desenvolvimento das 

seguintes actividades:  

⎯ Transporte Seguro de Crianças - Equipas de Rua, no âmbito da Semana 

Europeia da Mobilidade;  

⎯ Sessões Temáticas, no âmbito do projecto «Animação no Hospital: À conquista 

de um Sorriso»;  

⎯ Sessões Temáticas, em Jardins-de-infância dos Agrupamentos de Escolas de 

Marrazes, Correia Mateus, Carreira e D. Dinis.  

⎯ Sessões de Sensibilização para Pais, em Jardins-de-infância dos Agrupamentos 

de Escolas de Marrazes, Correia Mateus, Carreira e D. Dinis.  

Assim, propõe-se a atribuição de um apoio à Escola Secundária Afonso 

Lopes Vieira, no valor de €900,00, por forma a fazer face às despesas com 

aquisição de materiais.  

CMLeiria/Acta n.º 5, de 2008.03.04 
Im-DA-15-09_A00 
 



396(42) 

O valor implicado nesta despesa foi objecto da proposta de cabimento n.º 

1026/08, de 27 de Fevereiro.  

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro, e da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, deliberou por unanimidade concordar com a proposta apresentada e 

autorizar a atribuição de subsídio no valor de €900,00 (novecentos euros), à Escola 

Secundária Afonso Lopes Vieira, para apoio às actividades desenvolvidas.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta.  

 
6.1.7. Festival de Teatro Juvenil. XIV Edição 
DLB N.º 0314/08 | Presente proposta do Senhor Vereador da Educação e Cultura, 

que é do seguinte teor: 

“Festival de Teatro Juvenil – XIV Edição” 
14 de Abril a 16 de Maio 

O projecto “Festival de Teatro Juvenil – XIII Edição, é organizado pela Divisão de 

Acção Educativa Municipal em parceria com as escolas do concelho de Leiria. 

1. OBJECTIVOS 

⎯ Promover o teatro, como expressão artística geradora de personalidades críticas 

e criativas; 

⎯ Incentivar o desenvolvimento de actividades no âmbito do teatro e da expressão 

dramática nas escolas; 

⎯ Apoiar as escolas nas actividades desenvolvidas no âmbito do teatro;  

⎯ promover o intercâmbio e troca de experiências entre as diferentes escolas. 

2. POPULAÇÃO ALVO 
Alunos das escolas dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, Secundário e Superior do 

Concelho de Leiria. Este ano participam no Festival de Teatro Juvenil, 16 

estabelecimentos de Ensino do concelho: 7 Escolas dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino 

Básico; 2 Escolas do Ensino Secundário; 4 Colégios; 2 Escolas do Ensino Superior; 

1 Escola Profissional.  

3. ACTIVIDADES – ESTRUTURA BASE 

Actividade Descrição Calendário/Local 
3.1 – Sessões  de 
formação  
 

Sessões de Formação, com vista a apoiar a produção 
dos espectáculos para o Festival. 
Formador: António Feio 

Março 

(Nota: Formação Acreditada) 

 

 

Actividade 
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Descrição Calendário/Local 
3.2 - Espectáculos Apresentação, por parte dos grupos de teatro das 

escolas participantes, de 16 espectáculos de teatro, 
numa perspectiva de divulgação do trabalho 
desenvolvido nas escolas e de intercâmbio entre estas.  
 

15 de Abril a 16 de 
Maio  

Teatro Miguel 
Franco – Mercado 
Sant’Ana - Centro 

Cultural
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 Cultural  

3.3 – Materiais de 
Divulgação 

- Catálogo: Edição de um catálogo com o conjunto dos 
textos dramáticos do Festival de Teatro Juvenil, com 
vista a apresentar-se como um recurso pedagógico 
futuro, para escolas, bibliotecas, etc..  
- Desdobrável / programa 
- Certificados de participação 
- MUPI’s 

 

3.3.1 - Outras 
estratégias de 
divulgação 

Apresentação pública; Publicidade nos cinemas; 
Leiriagenda de Abril e de Maio; Site da CML; 
Informações para notas de imprensa semanais; Site das 
escolas participantes, etc.. 

 

4. ORÇAMENTO  

Cód. orçamental Descrição Valor 
2008 A 55 Formação 

- Pagamento ao formador 
- Logística (refeições, etc...) 

€1.000 

2008 A 56 Espectáculos 
- Atribuição de apoio às escolas participantes 

€15.000 
 

(Até um máximo de 900,00€ por escola participante) 

Os valores implicados nestas despesas foram objecto das propostas de 

cabimento n.ºs 1028/08 e 1029/08, ambas de 27 de Fevereiro. 

A Câmara, no uso da competência que lhe é conferida pela alíneas a) e b) 

do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, conjugadas com a 

alínea e) do n.º 3 artigo 19.º da Lei 159/99, de 14 de Setembro, deliberou por 
unanimidade aprovar a realização das despesas apresentadas e transferir para os 

estabelecimentos de ensino participantes, após informação dos serviços da 

educação aos serviços financeiros, os apoios respectivos até ao montante máximo 

de €900/escola.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.1.8. Ludoteca Afonso Lopes Vieira. Acordo de Colaboração - OSPCML 
DLB N.º 0315/08 | Presente, pelo Senhor Vereador da Educação e Cultura, a minuta 

de Acordo de Colaboração relativamente à gestão e dinamização da Ludoteca 

Afonso Lopes Vieira, e: 

Considerando a adesão de Leiria à Associação Internacional de Cidades 

Educadoras - AICE; 

Considerando a importância de fomentar a descentralização, constituindo 

parcerias sócio-educativas que garantam a iniciativa e a participação da 

comunidade local e a rentabilização de recursos materiais e humanos; 

Considerando a necessidade de investir em espaços alternativos de convívio 

e socialização, com vista à promoção das relações interpessoais e de hábitos de 

vida saudáveis; 
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Considerando as crescentes necessidades da sociedade actual, no que se 

refere à ocupação de tempos livres de crianças e jovens, bem como o lugar de 

destaque que as actividades lúdico-pedagógicas ocupam no desenvolvimento da 

criança, a nível físico, cognitivo, afectivo, social, etc.. 

Considerando a função que as ludotecas podem ter no atenuar das 

diferenças socioculturais, proporcionando o acesso a actividades e recursos, em 

circunstâncias de igualdade de oportunidades; 

Considerando que o Município de Leiria irá dispor, a curto prazo, de um 

espaço destinado à criação da Ludoteca Afonso Lopes Vieira, no Parque da Cidade; 

«Acordo de Colaboração 

Entre o Município de Leiria, contribuinte fiscal n.º 505 181 266, representado pela 

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Isabel Damasceno Vieira de Campos 

Costa, como primeiro outorgante, e a associação Obras Sociais do Pessoal da 

Câmara Municipal de Leiria, com sede no Edifício da CML – Largo da Republica, 

Freguesia de Leiria, contribuinte fiscal n.º 504 598 651, representado pela 

Presidente Anabela Ferreira Pereira Crespo, como segundo outorgante, é 

celebrado, ao abrigo do disposto no artigo 67.º e na alínea l) do n.º 1 do artigo 64.º, 

ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, o presente Acordo de Colaboração, o qual passará a 

reger-se pelas cláusulas seguintes: 
Cláusula 1.ª 

Objecto 
O Município de Leiria e as Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

acordam entre si partilhar a gestão da Ludoteca Afonso Lopes Vieira, no Parque da 

Cidade. 

Cláusula 2.ª 
Obrigações do Município de Leiria 

O Município de Leiria compromete-se a: 

a) definir, conjuntamente com as Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal 

de Leiria, o plano de actividades anual, a estratégia de divulgação e modos de 

funcionamento; 

b) assegurar a divulgação do projecto, de acordo com estratégia definida, e que, 

entre outros, contemplará o sítio da internet do Município de Leiria, a Agenda 

Pedagógica, a LeiriAgenda, etc.; 

c) transferir para as Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria uma 

verba anual, a definir de acordo com o plano de actividades a desenvolver em cada 

ano, por forma a fazer face às despesas inerentes à implementação do projecto, no 

que se refere aos recursos humanos, materiais e equipamentos.  
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d) suportar todos os encargos com manutenção do edifício e despesas correntes 

inerentes ao funcionamento da Ludoteca Afonso Lopes Vieira, designadamente 

água, luz, telefone e limpeza;  

e) assegurar o apetrechamento do espaço da Ludoteca Afonso Lopes Vieira, 

nomeadamente, no que se refere ao mobiliário e equipamentos educativos. 

Cláusula 3.ª 
Obrigações das Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

A associação Obras Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de Leiria 

compromete-se a: 

a) elaborar, em articulação com a Divisão da Acção Educativa Municipal, o plano 

de anual de actividades e respectivo orçamento; estratégia de divulgação e modos 

de funcionamento; 

b) colaborar na divulgação das actividades, de acordo com o plano definido; 

c) assegurar a dinamização e gestão da Ludoteca, em regime de porta aberta, em 

função do acordado, em cada ano, com o Município de Leiria; 

d) disponibilizar pessoal técnico e pessoal auxiliar necessários ao adequado 

funcionamento da Ludoteca, assim como os materiais de uso corrente e 

consumíveis; 

e) participar, enquanto entidade parceira, em projectos dinamizados pelo Município 

de Leiria; 

f) zelar pelo correcto uso e estado de conservação das instalações, materiais e 

equipamentos; 

g) apresentar relatório anual da acção, até 31 de Janeiro do ano seguinte, sendo 

que o mesmo deverá referir as acções desenvolvidas e respectiva avaliação; 

h) manter actualizada a Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e os 

respectivos pagamentos ao Estado, nomeadamente, Segurança Social. 

Cláusula 4.ª 
Rescisão do Protocolo 

1. O Município de Leiria poderá dar por findo o presente protocolo mediante rescisão 

do mesmo quando tenha ocorrido qualquer dos seguintes factos: 

a) desvio do objecto do presente Protocolo; 

b) interrupção das actividades por facto imputável ao Segundo Outorgante por 

período superior a 15 dias; 

c) violação grave das cláusulas do presente Protocolo. 

2. A rescisão do presente Protocolo será comunicada ao Segundo Outorgante por 

carta registada, com aviso de recepção, e produzirá os seus efeitos no 10.º dia útil 

posterior. 

Cláusula 5.ª 
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Duração do protocolo 
O presente Acordo de Colaboração vigora por um período de um ano, com início a 1 

de Março de 2008, e será automaticamente renovado, por igual período, se 

nenhuma das partes o denunciar com pelo menos sessenta dias de antecedência. 

Cláusula 6.ª 
Imposto do Selo 

O presente acordo de colaboração está isento do Imposto do Selo por força do 

disposto na alínea a) do artigo 6.º, conjugada com o disposto na alínea s) do n.º 3 e 

no n.º 1 do artigo 3.º do Código do Imposto do Selo. 

Este acordo é feito em duplicado, ambos com valor de original, composto por 

2 páginas, e devidamente assinado por ambas as partes, depois de declararem ter 

lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea d) do n.º 1 do artigo 13.º e alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º 

ambas Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, conjugadas com o artigo 67.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/02, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade aprovar o Acordo de Colaboração acima 

transcrito e autorizar a Senhora Presidente a proceder à sua assinatura com a 

entidade parceira. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

6.2. Análise do processo relacionado com a Divisão da Acção Social e Família 
6.2.1. Programa de desenvolvimento de competências parentais «O Tesouro 
das Famílias» 
DLB N.º 0316/08 | Pela Divisão de Acção Social e Família é apresentada uma 

proposta relativa ao Programa de desenvolvimento de competências parentais «O 

Tesouro das Famílias » que se transcreve: 

«Em reunião de 26/10/2006 a Câmara deliberou aprovar o Programa “Em 

Busca do Tesouro das Famílias” a promover e coordenar pela Divisão de Acção 

Social e Família, em parceria com várias organizações locais. Decorrido um ano de 

execução do Programa, vem a Divisão de Acção Social e Família apresentar, em 

síntese, o Relatório de Execução das Acções implementadas e propor a 

continuidade do Programa dirigido a famílias com crianças de idades 

compreendidas entre seis e doze anos;  a criação de um novo formato do mesmo 

Programa dirigido a famílias acompanhadas pelo Núcleo Local de Inserção do 

Rendimento Social de Inserção e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens 

de Leiria com crianças de idades compreendidas entre três e seis anos; o 

alargamento do Programa a todo o concelho; a alteração da designação do 
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Programa para «O Tesouro das Famílias» e,  o estabelecimento de um novo Acordo 

de Parceria. 

Elaborado pela equipa técnica do Programa, um relatório para cada Acção 

executada, passa a transcrever-se o documento síntese: 

“Em Novembro de 2006, tiveram início as primeiras duas acções do 

programa “Em Busca do Tesouro das Famílias”, nas freguesias de Marrazes e de 

Maceira. 

Desde Novembro de 2007 e até 15/01/2008 decorreram cinco Acções, duas 

das quais, na freguesia de Maceira, onde participaram 18 pais/educadores e 15 

crianças,  e  três na freguesia de Marrazes, onde participaram 35 pais/educadores e 

24 crianças, num total de 39 famílias nas duas freguesias. 

As cinco acções do programa foram avaliadas pelos técnicos que o 

implementaram, quer ao nível qualitativo, quer ao nível quantitativo, junto dos 

participantes, através de questionários de auto-resposta, cujo preenchimento é 

solicitado às famílias, no início e no final do Programa (pré e pós-teste). Para a 

avaliação do Programa contribuiu ainda a realização de um questionário intermédio 

(anónimo) com o objectivo de avaliar a participação das famílias - pais/educadores e 

filhos -  nas sessões, o interesse e compreensão dos temas abordados e o 

desempenho dos técnicos dinamizadores.  

No final do Programa, para além do questionário pós-teste foi também 

pedido aos pais/educadores que avaliassem as competências dos técnicos do 

Programa. 

Para além disso a equipa técnica tem mantido alguns contactos com os 

professores das crianças que frequentaram as várias Acções do Programa de forma 

a que aqueles identifiquem alguns resultados observáveis no quotidiano. 

Os questionários preenchidos pelos pais/educadores no início e no final do 

Programa avaliaram como estes lidam com as emoções positivas das crianças 

(QCEP-P, Melo, Moreira & Soares, 2004); o grau em que os pais se percebem como 

reactivos às emoções negativas da criança em situações perturbadoras (CCNES, 

Fabes, Eisenberg & Bernzweig, 1990); a frequência com que ocorrem determinadas 

situações referentes à interacção familiar quotidiana, (Kumpfer, 1989, traduzido por 

Melo, 2005); as actividades da criança (POCA-R, Kellam, traduzido por Melo, 2005), 

e a força global da família/resiliência (Kumpfer, 1997, traduzido por Melo, 2005) 

avaliada através dos factores de protecção e da sua coesão.  

A análise dos questionários, efectuada pelos técnicos, evidenciaram os 

seguintes resultados, comuns nos vários grupos e em ambas as freguesias: 

⎯ Observou-se que os pais/educadores reduziram as suas respostas negativas 

face à expressão de emoções positivas por parte dos filhos, ou seja os pais 
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tornaram-se mais atentos à expressão emocional das crianças, tendo reduzido 

de forma significativa os comportamentos de minimização, troça, punição; 

⎯ Tendo havido uma diminuição da inibição da expressão emocional das crianças, 

possibilitou-se o aumento da comunicação dos afectos no seio das famílias, o 

que por sua vez, conduziu a uma melhoria efectiva do funcionamento familiar; 

⎯ Em relação à expressão de emoções negativas por parte das crianças, os pais 

alteraram positivamente as suas tendências de resposta, aumentando a 

frequência de respostas positivas, tendo diminuído a frequência de respostas 

negativas. Estas mudanças indiciam uma ampliação das competências 

parentais, o que possibilita uma maior ventilação das emoções, um 

conhecimento e diferenciação emocional mais apurado e melhorias ao nível da 

comunicação dos afectos na família, mesmo os negativos. Estas diferenças 

contribuem para uma melhor socialização das crianças e aprendizagem das 

regras sociais de expressão emocional; 

⎯ A análise dos questionários permitiu ainda observar um aumento da consciência 

das famílias em relação ao seu próprio funcionamento e esta afirmação é 

confirmada verbalmente pelos próprios e até pelas professoras dos alunos. 

Havia pais que não identificavam dificuldades nos seus filhos e que passaram a 

estar mais atentos. Este aspecto não sendo em si mesmo positivo, deve ser 

encarado de forma positiva, uma vez que o primeiro passo para a mudança é a 

consciência das dificuldades e a motivação para a transformação positiva; 

⎯ Os resultados na escala de força global da família e resiliência foram todos 

positivos, no sentido em que foi sentido um aumento percebido na 

força/resiliência da família quando fizeram a análise retrospectiva do antes e do 

depois do Programa. 

Podemos concluir que os resultados mais importantes para as famílias, com 

a participação no “Em Busca do Tesouro das Famílias”, foi a tomada de consciência 

do funcionamento e das dinâmicas familiares, dos aspectos mais positivos desse 

funcionamento, dos factores de força/resiliência e dos aspectos que devem ser alvo 

de melhoramento ou modificação.  

Outro contributo importante do Programa, para as famílias participantes, foi o 

crescimento do conhecimento que cada elemento da família teve de si próprio e dos 

outros elementos. 

Podemos avançar que o maior contributo do Programa não foi ao nível da 

mudança de comportamentos imediata, mas ao nível cognitivo e afectivo, de 

modificação da forma de interpretar os estímulos ambientais e de identificação e 

expressão dos afectos. 
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A avaliação global do Programa, indica que o mesmo produz efeitos 

positivos nas famílias, sendo de destacar que se trata de um Programa de 

prevenção primária.” 

Perante a avaliação positiva da execução do Programa no ano de 2007, e 

tendo em conta as necessidades de formação parental, para famílias com crianças 

mais novas, diagnosticadas por várias Comissões Sociais de Freguesia e 

Interfreguesias, bem como pelo Núcleo Local de Inserção do Rendimento Social de 

Inserção e pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria, propõe a 

Divisão de Acção Social e Família a criação de um novo formato do Programa, com 

a seguinte estrutura: 

Nº de 
Sessão 

Tema da Sessão 

0 Entrevistas e questionários às famílias 
1 Apresentação 
2 Conhecermo-nos melhor 
3 Auto-estima e higiene pessoal: nossa e dos nossos filhos 
4 Segurança na casa a segurança infantil 
5 Higiene na casa e gestão doméstica 
6 Desenvolvimento infantil: físico e psicossocial; estimulação cognitiva e sensorial 
7 Alimentação: da infância à idade adulta e importância da vigilância de saúde 
8 Como surgem os comportamentos, sentimentos e pensamentos; gestão emocional 
9 Gestão comportamental e disciplina positiva 
10 Regras e rotinas e sua importância na segurança e desenvolvimento das crianças 
11 Comunicação e assertividade 
12 Treino de aptidões pessoais e tomada de decisão 
13 Cidadania I 
14 Cidadania II 
15 Prevenção de comportamentos de risco 
16 Avaliação do Programa em grupo, pós-teste e convívio final 
Booster 
Session 

Devolução da informação recolhida através dos questionários aplicados 
anteriormente, aos pais 

Booster Revisão de conteúdos abordados ao longo do Programa 
Session 

O novo formato do Programa prevê a sua avaliação qualitativa através da 

observação da participação e postura das famílias ao longo das sessões e da sua 

assiduidade e quantitativa através de duas entrevistas semi-estruturadas, uma inicial 

e outra final, bem como de um questionário no início e outro no final do Programa, 

através dos quais serão comparadas as atitudes das famílias. 

Pretendendo-se que continue a ser um Programa de parceria, e auscultadas 

as organizações que nele participaram anteriormente, propõe a Divisão de Acção 

Social e Família que seja celebrado um novo Acordo, com as organizações que 

contribuirão para o desenvolvimento do Programa - Vida Plena/ Associação de 

Solidariedade Social; Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria; e,  

Centro Distrital de Leiria do Instituto da Segurança Social, I. P. em termos idênticos 

àquele que foi celebrado anteriormente e com o seguinte teor: 
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“ A Câmara Municipal de Leiria, através da Divisão de Acção Social e Família, irá  

dar continuidade ao Programa de desenvolvimento de competências parentais 

lançado em Outubro de 2006 e que  passa a designar-se  – O Tesouro das Famílias 

– inserido nos programas de prevenção universal, dirigido a famílias com crianças 

dos três aos doze anos de idade com residência no concelho de Leiria. 

O Tesouro das Famílias tem como principais objectivos a redução de 

factores de risco e o aumento dos factores de protecção, individuais e familiares, 

através do desenvolvimento de competências parentais adaptativas, com 

estratégias de disciplina positivas. 

O presente Acordo tem como finalidade definir o funcionamento, em parceria, do 

Programa “O Tesouro das Famílias”, no qual participam as seguintes organizações: 

⎯ Município de Leiria; 

⎯ Centro Distrital de Leiria do Instituto de Segurança Social, IP; 

⎯ Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria; 

⎯ Vida Plena/Associação de Solidariedade Social de Leiria. 

Para a prossecução do Programa, as organizações parceiras acordam entre si o 

desempenho das seguintes competências: 

Cláusula I 
Município de Leiria 
Assume o planeamento, coordenação, avaliação e divulgação do Programa “O 

Tesouro das Famílias”, designadamente, através de: 

⎯ Coordenação da equipa técnica do Programa; 

⎯ Disponibilização de dois técnicos a tempo parcial; 

⎯ Disponibilização e mobilização de apoio logístico, necessário à execução do 

Programa, no âmbito dos recursos da autarquia e/ou de outras organizações 

locais, nomeadamente Comissões Sociais de Freguesia e Juntas de 

Freguesia; 

⎯ Atribuição de compensação financeira à Vida Plena/Associação de 

Solidariedade Social de Leiria, às despesas acrescidas com a participação 

no Programa, nomeadamente, recursos humanos, transportes, aquisição 

e/ou aluguer de equipamentos, aquisição de consumíveis e outras despesas 

inerentes à utilização das suas próprias instalações; 

 Centro Distrital de Leiria do Instituto de Segurança Social, IP 

⎯ Disponibilização de um (a) técnico (a) da área da educação social para 

preparação e realização de uma sessão do Programa subordinada ao tema 

“Higiene no lar e gestão doméstica”; 

⎯ Encaminhamento de famílias beneficiárias do Rendimento Social de 

Inserção, cuja frequência do Programa seja inserida no respectivo Plano de 

Inserção; 
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⎯ Encaminhamento de famílias acompanhadas pelos técnicos de qualquer 

outra área da competência do Centro Distrital, cujos benefícios de frequência 

do Programa seja considerada benéfica; 

⎯ Articulação com a equipa técnica do Programa para acompanhamento da 

frequência do Programa, relativamente às famílias encaminhadas pelo 

Centro Distrital de Leiria do Instituto de Segurança Social. 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria 

⎯ Encaminhamento de famílias com crianças acompanhadas pela Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria, cuja frequência do Programa 

seja inserida no respectivo Acordo de Promoção e Protecção; 

⎯ Articulação com a equipa técnica do Programa para acompanhamento da 

frequência do Programa, relativamente às famílias encaminhadas pela 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Leiria. 

Vida Plena/Associação de Solidariedade Social de Leiria 

⎯ Disponibilização de dois técnicos a tempo parcial; 

⎯ Disponibilização de outros recursos humanos da Associação, de acordo com 

as suas  possibilidades organizacionais, nomeadamente cozinheira; 

⎯ Encaminhamento de famílias com crianças acompanhadas pela Vida Plena - 

Associação de Solidariedade Social de Leiria; 

⎯ Disponibilização de transportes, aquisição e/ou aluguer de equipamentos, 

aquisição de consumíveis, e,  disponibilização das suas próprias instalações, 

quando estes contributos se tornem mais eficazes e eficientes para a 

prossecução do Programa. 

Cláusula II 
As organizações parceiras comprometem-se entre si a desenvolver o Programa “O 

Tesouro das Famílias” sempre numa perspectiva de parceria concelhia, para o 

desenvolvimento de competências familiares, contribuindo com as sugestões 

técnicas que entendam necessárias ao aperfeiçoamento do Programa. 

Cláusula III 
O presente Acordo vigorará desde a data da sua assinatura e até se justificar a 

implementação do Programa  no concelho de Leiria. 

Cláusula IV 
O presente Acordo é aceite por todas as organizações que o subscrevem, nos 

termos e condições exaradas.» 

A Câmara, depois de analisar o assunto, nos termos da alínea b) do n.º 4 do 

artigo 64.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, e tendo em conta o interesse 

municipal de natureza social,  na promoção da melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos residentes no concelho, nomeadamente os grupos sociais que se 

encontram em situação de maior vulnerabilidade como são disso exemplo as 
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crianças, beneficiárias directas do Programa proposto, deliberou por unanimidade 

apoiar e concordar com a continuidade do Programa dirigido a famílias com crianças 

de idades compreendidas entre seis e doze anos;  com a criação de um novo 

formato do mesmo Programa dirigido a famílias acompanhadas pelo Núcleo Local 

de Inserção do Rendimento Social de Inserção e da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens de Leiria, com crianças de idades compreendidas entre três e 

seis anos; com  o alargamento do Programa a todo o concelho; com a alteração da 

designação do Programa para «O Tesouro das Famílias» e, com a proposta do novo 

Acordo de Parceria a celebrar entre a Câmara Municipal de Leiria, o Centro Distrital 

de Leiria do Instituto de Segurança Social, IP, a Comissão de Protecção de Crianças 

e Jovens de Leiria, e a Vida Plena/Associação de Solidariedade Social de Leiria. 

Mais deliberou, conferir poderes à Senhora Presidente da Câmara para 

assinar o Acordo de Parceria nos termos aprovados. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
6.2.2. Comparticipação financeira à AMITEI 
DLB N.º 0317/08 | Pela Divisão de Acção Social e Família é apresentada uma 

proposta com vista à atribuição de uma comparticipação financeira à AMITEI – 

Associação dos Amigos da Mata de Marrazes, para o desenvolvimento de 

actividades no âmbito da Comissão Social de Freguesia de Marrazes, onde é 

entidade parceira, e onde desempenha um papel activo no Plenário e no Núcleo 

Executivo, bem como no Projecto municipal «Intervenção Centrada na Família» para 

a freguesia de Marrazes . 

Considera a Divisão de Acção Social e Família que a AMITEI, é uma 

Instituição de Solidariedade Social, que tem vindo a desempenhar um papel 

bastante dinâmico na área do desenvolvimento social da freguesia de Marrazes, em 

estreita colaboração com as autarquias, Município de Leiria e Junta de Freguesia de 

Marrazes, confrontando-se assim com um acréscimo de trabalho por parte dos seus 

recursos humanos, em prol do desenvolvimento social da freguesia e, por inerência, 

do concelho de Leiria, propõe esta Divisão que lhe seja atribuída uma 

comparticipação financeira, no valor de €15.394,00 (quinze mil trezentos e noventa 

e quatro euros), para fazer face às despesas com o pagamento de um técnico 

superior, durante os meses de Março a Dezembro de 2008, por forma a dar 

continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido. Propõe ainda, a Divisão de 

Acção Social e Família, que a comparticipação financeira seja paga em tranches 

mensais no valor de €1.539,40 (mil quinhentos e trinta e nove euros e quarenta 

cêntimos), com início do pagamento em Março de 2008. 
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O apoio a efectuar está em conformidade com o Plano de Actividades da 

Câmara Municipal para 2008, rubrica 2008 A 112, da AMITEI e foi objecto da 
proposta de cabimento n.º 1023/08, de 27 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, no uso da competência que lhe é 

conferida pelas alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e tendo em conta o interesse municipal na melhoria da qualidade de vida 

das famílias residentes no concelho, nomeadamente daquelas que estão em 

situação de maior desprotecção social, na freguesia de Marrazes, deliberou por 
unanimidade autorizar a atribuição de uma comparticipação financeira à AMITEI – 

Associação dos Amigos da Mata dos Marrazes, no valor de €15.394,00 (quinze mil 

trezentos e noventa e quatro euros), a pagar em tranches mensais no valor de 

€1.539,40 (mil quinhentos e trinta e nove euros e quarenta cêntimos), com início do 

pagamento em Março de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto sete 
 Departamento de Cultura,  Desporto e Juventude 

 
7.1. Análise do processo relacionado com a Área da Cultura 

7.1.1. Cedências do Teatro José Lúcio da Silva 
DLB N.º 0318/08 | Presentes os seguintes pedidos para cedência  das instalações 

do Teatro José Lúcio da Silva: 

⎯ Colégio Dr. Luís Pereira da Costa – Encontros de Teatro da GPS no dia 14 

de Março. Gracioso 

⎯ Cercilei – 8.º Congresso – nos dias 24, 25 e 26 de Março – Gracioso 

⎯ Ciclo de Bandas em Concerto no dia 6 de Abril. Gracioso 

⎯ Orfeão de Leiria – 26.º Festival de Música de Leiria – 29, 30, 31 de Maio, 3, 

5, 11, 12, 13, 14,  21, 24 e 27 de Junho. Gracioso 

⎯ Colégio Nossa Senhora de Fátima – Festival de Dança  – 22 de Junho. 

Oneroso 

⎯ Regimento de Artilharia n.º 4 – 29 de Junho – Espectáculo integrado nas 

comemorações do Dia da Unidade. Gracioso. 

A Câmara, na qualidade de entidade gestora, deliberou por 
unanimidade autorizar a cedência do Teatro José Lúcio da Silva, nos termos das 

Normas de Funcionamento em vigor, às entidades requerentes. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.2.1. Apoio para a Realização do 5.º Concurso de Pesca Desportiva Terra/Mar. 
Associação Nacional dos Coxos 
DLB N.º 0319/08 | Presente a carta da Associação Nacional dos Coxos com entrada 

n.º 2224/08, de 2008/01/08, a solicitar apoio para a organização do Concurso em 

epígrafe, a decorrer entre a Foz do Rio Lis e a Ribeira da Praia do Pedrógão, no dia 

9 de Março de 2008. Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria atribua um 

apoio financeiro no valor total de €100,00 (cem euros) para fazer face às despesas 

inerentes à organização do 5.º Concurso de Pesca Desportiva Terra/Mar. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 1020/08, de 27 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir à 

Associação Nacional de Coxos um apoio financeiro no valor total de €100,00 (cem 

euros), para fazer face às despesas inerentes à organização do 5.º Concurso de 

Pesca Desportiva Terra/Mar. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
 
7.2.2. Apoio para a Realização do «18.º Grande Prémio de Atletismo da 
Bajouca». Grupo Alegre e Unido 
DLB N.º 0320/08 | Presente o ofício do Grupo Alegre e Unido, ENT. n.º 621/08, de 8 

de Janeiro, a solicitar apoio para a realização do «18.º Grande Prémio de Atletismo 

da Bajouca», a realizar no dia 4 de Maio de 2008 e que reúne cerca de 600 

participantes, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor total de 

€1.250,00 (mil duzentos e cinquenta euros), para fazer face às despesas inerentes à 

organização da prova, bem como 600 sacos de plástico com o Brasão do Município 

e 60 envelopes A4. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 1021/08, de 27 de Fevereiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade atribuir ao 

Grupo Alegre e Unido o referido apoio financeiro no valor total de €1.250,00 (mil 

duzentos e cinquenta euros), bem como 600 sacos de plástico com o Brasão do 

Município e 60 envelopes A4. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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7.2.3. Abril Juvenil e Novos Criadores. Apoios 
DLB N.º 0321/08 | No seguimento das iniciativas «Abril Juvenil» e «Novos 

Criadores», algumas entidades públicas e privadas manifestaram interesse em 

associar-se à iniciativa mencionada. 

Por conseguinte, são presentes os seguintes documentos: 

⎯ Entrada n.º 2888/08, da Fundação da Escola Profissional de Leiria, dando conta 

da disponibilidade em associar-se à iniciativa garantindo a realização do ateliê 

de Culinária; 

⎯ Entrada n.º 4238/08, do Ateneu Desportivo de Leiria, dando conta da cedência 

de espaços na sua Sede para acolher os ateliês de Hip Hop, Sacos Pintados e 

Transparências em Vidro; 

⎯ Entfe.769/08 e Entfe.1614/08, da Direcção Regional do Centro – Leiria do 

Instituto Português da Juventude, demonstrando disponibilidade para realizar e 

assumir os encargos inerentes ao ateliê de Fotografia, bem como na cedência 

gratuita da sala de exposições para a realização do ateliê de Pintura; 

⎯ Entfe.1021/08, da Região de Turismo de Leiria/Fátima, informando que irá 

acolher gratuitamente na galeria do Posto de Turismo de Leiria, de 22 a 30 de 

Abril, a exposição «Novos Criadores» com os trabalhos realizados sobre a 

temática da Taça da Europa de Atletismo; 

⎯ Entfe.1616/08, do Arquivo Distrital de Leiria, dando conta da cedência gratuita 

de espaço para acolher os ateliês, A minha agenda e de Xadrez; 

⎯ Entfe.1026/08 e Entfe.1618/08, da Leirisport – Desporto, Lazer e Turismo, EM, 

que irá acolher no átrio da Porta 7 do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa a 

exposição «Novos Criadores», de 6 a 20 de Abril e de 20 a 22 de Junho. Mais se 

informa que, no dia 24 de Março, irá efectuar uma visita guiada ao Estádio 

Municipal e ao Centro Nacional de Lançamentos; 

⎯ Entfe.1620/08, da firma Iberex – Sociedade Comercial Ibero Mundial, Lda., 

informando da oferta de alguns materiais para os ateliês Transparências em 

Vidro e Sacos Pintados; 

⎯ Entfe.1621/08, da McDonald´s Leiria., manifestando o interesse em garantir o 

pagamento da despesa relativa à produção de faixas, no valor máximo de 

€650,00. A participação no «Novos Criadores» é concretizada através da 

presença na inauguração da mesma exposição com a distribuição de sumos e 

lembranças;  

Colaborarão, ainda, nesta iniciativa: 

⎯ o Jornal de Leiria e a Rádio Central – 93 FM na divulgação da iniciativa; 

⎯ o Regimento de Artilharia n.º 4 e a Base Aérea de Monte Real acolhendo uma 

visita à instituição, respectivamente, nos dias 26 e 28 de Março; 
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⎯ Os Malmequeres – Centro de Ocupação Permanente de Leiria, dinamizando, 

nas suas instalações, o ateliê «Oficina do brinquedo em madeira», que 

decorrerá de 17 a 19 e de 25 a 28 de Março. 

A Câmara tomou conhecimento dos apoios atribuídos no âmbito das 

iniciativas «Abril Juvenil» e «Novos Criadores». 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 
 

Ponto oito 
 Gabinete de Apoio ao Senhor Vereador Eng.º  Fernando Carvalho  

 

Alterações ao trânsito na Rua das Olarias. Ratificação do despacho 
DLB N.º 0322/08 | Presente a Informação Interna (INT.2008/1380), relativo a 

alterações ao trânsito na Rua das Olarias. 

Por forma a dar mais condições ao escoamento do trânsito que é gerado 

pelo Colégio Nossa Senhora de Fátima, principalmente às horas de início e final das 

aulas, a Esquadra de Trânsito da PSP e o Departamento de Obras Municipais 

propõem as seguintes medidas: 

⎯ Implementação de sentido único no troço da Rua das Olarias, adjacente ao 

Edifício do Convento de Santo Estêvão. O trânsito passará a ser apenas no 

sentido Avenida Ernesto Korrodi – Rua das Olarias; 

⎯ Implementação de passadeiras para peões nas imediações da escola, 

nomeadamente na Avenida Ernesto Korrodi, perto do entroncamento com a Rua 

Padre António, e na Rua das Olarias, no entroncamento com a Avenida Ernesto 

Korrodi; 

⎯ A alteração ao trânsito e a marcação das passadeiras devem ser 

complementadas com sinalização vertical de acordo com o estipulado no Diário 

da República n.º 22A/98, de 1 de Outubro, alterado pelo Diário da República n.º 

41/2002, de 21 de Agosto, e pelo Diário da República n.º 13/2003, de 26 de 

Junho (Regulamento da sinalização do trânsito). 

Considerando que, de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

159/99, de 14 de Setembro, conjugada com a alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei 

169/99, de 18 de Setembro, é da competência da Câmara Municipal a gestão da 

rede viária de âmbito municipal. 

A Senhora Presidente da Câmara, após analisar o assunto, concedeu 

despacho de autorização das alterações ao trânsito, datado de 4 de Fevereiro, a ser 

ratificado em reunião de Câmara, nos termos do n.º 3 do artigo 68.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
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A Câmara, depois de analisar o assunto, de acordo com o n.º 3 do artigo 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, deliberou por unanimidade ratificar o despacho da Senhora Presidente da 

Câmara Municipal.  
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

Ponto nove 
 Gabinete de Apoio à Senhora Presidente  

 
Alterações ao regime jurídico da urbanização e edificação 
DLB N.º 0323/08 | Presente a Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, que procede à 

sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro. 
A Câmara, depois de tomar conhecimento que a data prevista para entrada 

em vigor da sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que 

estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, é o dia 3 de Março de 

2008, deliberou por unanimidade esclarecer, para servir de orientação a todos os 

serviços municipais, que se mantêm em vigor todas as normas, bem como todas as 

taxas e compensações que integram o Regulamento Municipal de Operações 

Urbanísticas e das respectivas taxas e compensações, publicado no Diário da 

República, Apêndice n.º 141 – II Série – n.º 277, de 25 de Novembro de 2004, 

desde que as mesmas não contrariem as alterações ora introduzidas no Decreto-Lei 

n.º 555/99.    

Mais deliberou solicitar à Divisão Jurídica, do Departamento Jurídico e de 

Recursos Humanos que proceda à expurgação das normas regulamentares que 

contrariem as alterações ora introduzidas no Decreto-Lei n.º 555/99, bem como das 

taxas e compensações relativamente às quais deixou de existir fundamento na lei 

habilitante. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 

 

 

 Processos de obras submetidos a despacho  
 

Conforme delegação da Câmara, para despacho dos processos de obras, a 

Senhora Presidente apresentou a relação que se apensa ao original da presente 

acta (ANEXO C). 
 

 

 Assuntos não incluídos na ordem do dia  
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Nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade analisar ainda os seguintes assuntos: 

 

 

Ponto um 
Alteração do Apoio para a Realização de Eventos no Complexo Municipal de 
Piscinas de Leiria. Associação de Solidariedade Académico de Leiria 
(Aprovado em reunião de Câmara de 22 de Janeiro de 2008) 
DLB N.º 0324/08 | Presente a ENTFE n.º 1539/08, de 22/02/08, da Associação de 

Solidariedade Académico de Leiria, a solicitar a alteração do apoio para a 

organização dos eventos a realizar no Complexo Municipal de Piscinas de Leiria 

durante a época 2007/2008, aprovado na reunião de Câmara de 22 de Janeiro de 

2008, designadamente a substituição da iniciativa prevista para o dia 8 de Março de 

2008. 

Considerando que a permuta de eventos não altera o total do valor financeiro 

apoiado €9.856,73 (nove mil oitocentos e cinquenta e seis euros e setenta e três 

cêntimos); 

Considerando que será substituído o «2.º Festival de Tubarões», por uma 

aula de Hidroginástica destinada a toda a população, alusiva ao Dia da Mulher. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Leiria autorize 

substituir o apoio ao «2.º Festival de Tubarões», por uma aula de Hidroginástica 

destinada a toda a população, programada para o dia 8 de Março de 2008, 

mantendo o apoio financeiro no valor total de €9.856,73 (nove mil oitocentos e 

cinquenta e seis euros e setenta e três cêntimos), anteriormente deliberado na 

reunião de Câmara de 22 de Janeiro de 2008. 

O apoio a efectuar está em conformidade com as Opções do Plano para 

2008, CAE 12/040701 (2008-A-198 – Apoio ao funcionamento e actividades) e foi 

objecto da proposta de cabimento n.º 445/08, de 15 de Janeiro. 

A Câmara, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 21.º 

ambas da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, e com a alínea b) do n.º 4 do artigo 

64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, deliberou por unanimidade concordar 

com a substituição do apoio ao «2.º Festival de Tubarões», por uma aula de 

Hidroginástica destinada a toda a população, programada para o dia 8 de Março de 

2008, mantendo o apoio financeiro no valor total de €9.856,73 (nove mil oitocentos e 

cinquenta e seis euros e setenta e três cêntimos), anteriormente deliberado na 

reunião de Câmara de 22 de Janeiro de 2008. 
A presente deliberação foi aprovada em minuta. 
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Encerramento da reunião  

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pela Senhora Presidente 

encerrada a reunião, eram quinze horas e quarenta minutos mandando que, de tudo 

para constar, se lavrasse a presente acta que eu, Paula Sofia Sequeira, Chefe da 

Divisão Administrativa, mandei escrever e subscrevo. 

 

A Presidente da Câmara Municipal______________________________________ 
 

A Chefe da Divisão Administrativa______________________________________ 
(por delegação de competências, conforme despacho n.º 1637/06, publicitado por edital n.º 55/06, de 21 de Março) 
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